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PensionistasAposentados

O Sindijus-PR segue buscando solução 
para o reajuste dos aposentados do 
Extrajudicial, bem como medidas que 

possam melhorar o vencimento. Sem reposi-
ção da inflação há três anos, os serventuários 
seguem com os valores congelados. O Sindijus
-PR propôs mandado de segurança e aguarda 
decisão do TJPR. “Queremos que estado con-
ceda o reajuste. Se a gente entrar com ação 
ordinária pode transformar em precatório 
que deve sair daqui décadas”, disse o advoga-
do do Sindijus-PR, Ludimar Rafanhim.

Ludimar faz uma alerta importante: todas as 
consequências das reformas atingem os servi-
dores do Judiciário. “Os aposentados precisam 
se ver como servidores e participarem das mo-
bilizações do Sindicato. São tão importantes 
quanto os da ativa na organização, na luta e re-
sistência dos servidores públicos. É fundamen-
tal que a gente pense coletivamente”, concluiu.

Em outra frente, o Sindijus-PR tem conversa-
do com o Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) 
sobre a criação de um auxílio para aposentados 
a respeito da alimentação. O Sindicato também 
requereu, SEI 0090579-49.2022.8.16.6000, em 
caráter de urgência, a restituição do paga-
mento da indenização da licença especial aos 
servidores aposentados, que tiveram o bene-
fício cortado, e o pagamento dos valores re-
troativos aos meses não pagos.

Ao lado do Fórum das Entidades Sindicais 

(FES), o Sindijus-PR tem lutado para por fim 
ao desconto previdenciário para aposentados, 
que ganham menos do que o teto do INSS (R$ 
7.087,22), todos que ganham mais do que três 
salários mínimos pagam 14% sobre o excedente 
desse valor. Maiores informações ler a matéria 
no jornal, página 07.

“Buscamos alternativas para garantir uma 
vida melhor aos aposentados, que têm perdido 
muito o poder de compra com a alta dos ali-
mentos e medicamentos”, afirma o coordena-
dor-geral do Sindijus-PR, José Roberto Pereira.

Sindijus-PR mantém a luta para 
melhoRaR oS vencimentoS 

dos aposentados

Buscamos alternativas para 
garantir uma vida melhor aos 

aposentados, que têm perdido muito  
o poder de compra com a alta dos 
alimentos e medicamentos”

José Roberto Pereira,  
coordenador-geral do Sindijus-PR
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Divulgação

Decisão tce-PR beneficia servidores  
que solicitaram aposentadoria

Com base na decisão do 
Tribunal de Contas do 
Paraná (TCE-PR), em 

resposta à consulta feita pelo 
Tribunal de Justiça do Paraná 
(TJPR), os servidores públicos 
que completaram os requisitos 
para se aposentar entre 04 de 
dezembro de 2019 e 10 de mar-
ço de 2021 podem pedir a apo-
sentadoria, bem como o abono 
de permanência com base nas 
regras de transição anteriores à 
Reforma da Previdência.

A resposta do TCE-PR, pu-
blicada no dia 25 de abril, diz 
que é possível a concessão com 
fundamento nas disposições 
dos artigos 2º, 6º e 6º-A da 
Emenda Constitucional (EC) 
nº 41/2003 e do artigo 3º da 
Emenda 47/20505 aos segura-
dos do Regime Próprio de Pre-
vidência do Social (RPPS) do 
Estado do Paraná, que tenham 
preenchido os requisitos ne-
cessários antes da data de pu-
blicação da Lei Complementar 
(LC) Estadual 233/2021, em 10 
de março de 2021.

Na decisão, o TCE explica 
que em 04 de dezembro de 2019 
foi aprovada a Emenda Consti-
tucional 45/2019 do Paraná e, 
no mesmo dia, aprovada a Lei 
20.122/2019 fazendo mudanças 
nas regras previdenciárias dos 
servidores estaduais do Paraná. 
No entanto, não foi aprovada 
a Lei Complementar previs-
ta na Emenda Constitucional 
103/2019 e a Emenda Estadual 

45/2019 não foi aprovada.
Portanto, o Sindijus-PR orien-

ta aos servidores que tiveram os 
benefícios negados no período 
de entre 04 de dezembro de 2019 
a 09 de março de 2021 a solici-

tarem a revisão ao Tribunal de 
Justiça. De qualquer forma, a Di-
reção e a assessoria jurídica do 
Sindicato estão à disposição dos 
seus sindicalizados para tirar 
quaisquer dúvidas.

tribunal de contas se manifestou após consulta realizada pelo tJPR

veja abaixo a consulta feita  
pelo tJPR e a resposta do tce-PR
TJPR: É possível a concessão de aposentadoria e abono de 
permanência com base nas emendas constitucionais n.º 41/2003 
e 47/2005 aos magistrados e servidores do Tribunal de Justiça 
que preencheram os requisitos após 4 de dezembro de 2019?
TCE-PR: Sim, é possível a concessão de aposentadoria e abono 
de permanência fundamentados nos arts. 2º, 6º e 6-A, da Emenda 
Constitucional 41/03 e no art. 3º, da Emenda Constitucional 47/05 
aos segurados do Regime Próprio de Previdência do Social do 
Estado do Paraná que preencheram os requisitos necessários 
até 09/03/21, data anterior à publicação da Lei Complementar 
Estadual n° 233, tendo em vista o que dispõe o art. 1º, inciso III, 
art. 35, inciso III e art. 36, inciso II, da Emenda Constitucional 
103/19, combinado com o art. 1° e art. 3°, da Emenda 
Constitucional Estadual 45/19, combinado com o art. 1°, inciso III, 
art. 4º e art. 5°, inciso I, da Lei Estadual 20.122/19”.


