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PensionistasAposentados

Serventuários do Extrajudicial 
querem tratamento digno

Sindijus-PR cobra agilidade no Mandado de 
Segurança que garante o pagamento de 2019 a 2022

O Sindijus-PR segue acompa-
nhando o desenrolar da si-
tuação que envolve os apo-

sentados e pensionistas do Foro 
Extrajudicial. Alvos de um imbróglio 
jurídico, os serventuários seguem 
sem receber os reajustes inflacioná-
rios desde 2019, quando o Sindijus
-PR precisou garantir o pagamento 
dos salários por Mandado de Segu-
rança. Por determinação do Tribunal 
de Contas do Estado do Paraná, os 
benefícios dos serventuários foram 
bloqueados pela Paranaprevidência.

No dia 14, em reunião na sede do 
Sindicato, o advogado do Sindijus-PR 
Ludimar Rafanhim esclareceu acerca 
do andamento do Mandado de Se-
gurança 0021068-19.2022.8.16.0000, 
que requer que seja determinado o 
poder responsável por encaminhar o 
projeto de lei dos reajustes dos ser-
ventuários do extrajudicial. O pro-
cesso está em posse do relator, de-
sembargador Paulo Vasconcelos.

O diretor David Machado explicou 
que o Sindijus-PR tem buscado alter-
nativas para resolver o problema em 
definitivo. “Já nos reunimos inúme-
ras vezes com o Tribunal de Justiça 
do Paraná (TJPR), com a Secretaria 
de Estado da Administração e da 
Previdência e com a Procuradoria 
Geral do Estado, em busca de encon-
trar uma solução para esse impasse”, 
disse. A situação é delicada do ponto 
de vista jurídico. “Podem ter certeza 
que continuamos lutando para que o 

direito de vocês seja cumprido, para 
que os serventuários aposentados ou 
pensionistas não sejam ainda mais 
penalizados”, ressaltou David.

O aposentado do Foro Extrajudi-
cial, Airton Dias de Oliveira, da co-
marca de Santo Antônio da Platina, 
afirmou que o Tribunal precisa, em 
caráter de urgência, resolver essa 
questão. “Não bastasse o não rece-
bimento da reposição inflacionária, 
os aumentos reiterados dos medi-
camentos e de demais itens básicos 
estão comprometendo muito a nossa 
renda. Só queremos o nosso direito 
adquirido por lei”, destacou Airton.

O Sindijus-PR se comprometeu a 
continuar na defesa dos direitos dos 
serventuários, que dedicaram muitos 
anos de sua vida para o cumprimento 
de suas funções, e possuem o direito 
a ter uma vida digna e sem privações.

“Vocês merecem ser reconhecidos 

por todo trabalho prestado à popu-
lação, bem como a usufruir de uma 
aposentadoria digna com as devidas 
reposições inflacionárias. Isso não é 
favor, é direito! O Sindijus não terá 
descanso até que isso aconteça de 
fato!”, enfatizou a coordenadora ge-
ral, Andréa Ferreira.

O advogado Ludimar enfatizou a 
importância da presença dos serven-
tuários no dia que vier a ocorrer a ses-
são de julgamento do Mandado de Se-
gurança, para mostrar a força e união 
da classe ao Tribunal. Portanto, assim 
que a data for marcada, o Sindicato irá 
convidar os aposentados e pensionis-
tas do Extra a participarem presen-
cialmente ou online da audiência.

A direção continua acompanhando 
a situação, até que uma solução defi-
nitiva seja alcançada e se possa ga-
rantir o direito aos serventuários do 
Foro Extrajudicial.
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DIREITOS

Sindijus-PR 
cobra 
compromisso 
do TJPR com  
a Data-Base
Índices da inflação e a 
Isonomia estão previstos 
no orçamento de 2023

Os índices das datas-bases de 2022 e 2023, além dos re-
cursos para implantação da Isonomia, estão previstos 
no orçamento do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) 

do ano que vem. Em reunião com representantes da Presi-
dência, no dia 22, o Sindijus-PR renovou o compromisso da 
administração com a reposição da inflação dos servidores.

“A posição do presidente José Laurindo de Souza Netto não 
mudou”, destacou, mais de uma vez, o juiz auxiliar Irajá Pigatto 
Ribeiro. A afirmação chega como resposta aos questionamen-
tos dos servidores sobre o percentual de 12,13%, acumulado até 
maio deste ano, e sem previsão de quando será implantando.

Segundo Pigatto, as discussões serão retomadas após a 
Eleição do novo presidente, em 16 de novembro. “O presi-
dente já fez contato com os candidatos e, após a eleição, vai 
retomar essas conversas. Até lá, não há nenhuma definição”, 
adiantou o magistrado.

A maior preocupação dos servidores é com a falta do 
reajuste. “Além de toda alta no custo de vida nos últimos 
anos, que impacta ainda mais o bolso dos trabalhadores, 
a categoria não amarga perdas desde 2005. A possibilida-
de de retornar a política de arrocho salarial liga o alerta 
nos servidores”, explica a coordenadora-geral do Sindijus
-PR, Andrea Ferreira, lembrando dos 15 anos ininterrup-
tos de reposição da inflação.

Andrea reafirmou que a luta do Sindijus-PR é para que 
os 12,13% da Data-Base sejam pagos ainda em 2022. “Nossa 
negociação parte desta reivindicação. Dia 17 de novembro já 
cobraremos uma posição do TJPR sobre o pagamento. Esta-
remos aqui, assim como estamos desde a pandemia exigindo 
o cumprimento dos direitos dos servidores”, afirma.

Garantir a destinação dos recursos necessários aos di-
reitos dos servidores não foi fácil. Desde o início da pan-
demia, após a publicação da LC 173, o Sindijus-PR buscou 
destravar o pagamento dos direitos da categoria. A Lei 

complicou as negociações com o TJPR, já que proibia o 
aumento das despesas públicas.

Quanto à Isonomia, os representantes do TJPR apenas ga-
rantiram que os recursos estão reservados para equiparação 
do quadro intermediário. “Não há nenhum detalhamento so-
bre como será feita a Isonomia. Há a possibilidade de o Órgão 
Especial analisar uma proposta ainda este ano, mas não há 
mais informações”, explica a diretora Carolina Nadolny.

Ainda na pauta financeira dos servidores, o diretor do Sin-
dijus-PR Leandro Fonseca questionou sobre a possibilidade 
de antecipação do 13° e nova abertura de indenização das 
férias. O diretor de Planejamento do TJPR, Vinicius Lopes, 
disse que aguarda a definição do mês para pagamento do 
décimo, se outubro ou novembro. Irajá emendou que, com 
relação à indenização das férias, o Tribunal ainda deve esta-
belecer a dinâmica para pagamento.

O Sindijus-PR lembrou que a gratificação de gabinete no 
1º grau segue aguardando uma posição do presidente. Se-
gundo o juiz auxiliar, a decisão deve sair em breve, e será 
favorável aos servidores.

Por fim, Irajá Pigatto repetiu a informação sobre as licen-
ças especiais e o auxílio-alimentação. “O TJPR espera pela 
decisão favorável do CNJ para encaminhar as indenizações. 
Após a publicação, vamos consultar o Conselho sobre o rea-
juste do benefício”, disse. Em decreto, o Tribunal previu o 
valor de R$ 1.960,26 para o auxílio-alimentação, após “auto-
rização do CNJ”. Em caso de aumento dos atuais R$ 1.439, o 
benefício terá efeito retroativo ao mês de julho de 2022.

“Importante enfatizar que o Sindijus-PR continua na 
luta para ter o direito dos servidores respeitado. Desde o 
último ano foram inúmeras reuniões com assessores, di-
retores de departamentos, com juízes auxiliares da Pre-
sidência e com o próprio presidente. Esta é uma prova do 
compromisso do Sindicato com a luta dos servidores e com 

Sindijus-PR
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O diretor de Planejamento do 
TJPR, Vinicius Lopes; os diretores 
Andréa Ferreira, Leandro Fonseca 
e Carolina Nadolny; e o juiz auxiliar 
da Presidência, Irajá Pigatto

a pauta de reivindicações da cate-
goria. Não descansaremos enquan-
to não conquistarmos a Data-Base 
e a Isonomia”, enfatizou o diretor 
Leandro Fonseca.

Neste momento a união e a mo-
bilização da categoria são fun-
damentais para garantirmos os 
nossos direitos conquistados com 
tanta luta e esforço. Juntos, porque 
sem união não há superação!

EXTRAJUDICIAL
O Sindijus-PR buscou novamen-

te encaminhar a situação dos ser-
ventuários do Foro Extrajudicial, 
que estão sem reajuste nos pro-
ventos desde 2019. O juiz auxiliar 
adiantou que essa questão já tem 
definição por lei, estabelecendo a 
responsabilidade de pagamento ao 
Poder Executivo. Hoje a Secretaria 
da Fazenda tem feito os repasses à 
Paranaprevidência. “O que falta é 
reajuste dos salários”, diz Andrea. 
O Sindijus-PR continuará na luta 
para que os direitos destes valoro-
sos servidores e servidoras sejam 
respeitados e cumpridos.

O Sindijus-PR está cada vez mais preocupado com a situação em 
que se encontram os nossos aposentados e pensionistas, de-
vido aos aumentos elevados nos preços dos alimentos, medi-

camentos, etc. Sabe-se que aposentados e pensionistas são, em sua 
maioria, idosos, portanto, suscetíveis a maior adoecimento e maiores 
despesas com tratamentos por profissionais de saúde. “Devemos pro-
teger os nossos idosos que tantos serviços prestaram ao Judiciário 
Paranaense, dando assim cumprimento à Lei Federal 10741/2003, o 
Estatuto do Idoso”, enfatiza a diretora Carolina Nadolny.

Vale destacar que nem todos os aposentados têm direito à parida-
de com servidores ativos, inclusive os magistrados e, em consequên-
cia, seus pensionistas. Os aposentados e pensionistas também não 
recebem auxilio alimentação, adicional de titulação e outras vanta-
gens recebidas pelos servidores ativos. Sem falar que, os aposentados 
e pensionistas do Foro Extrajudicial estão há 4 anos sem receber a 
reposição inflacionária.

Diante disso, o Sindijus-PR, através do SEI 0115458-23.2022 .8.16.6000, 
solicita ao Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) a criação do Auxílio Mé-
dico Social já existente em outros tribunais, como, por exemplo, em Santa 
Catarina, que visa amenizar os impactos da redução de renda.

Para o Sindijus-PR a criação do benefício em questão contribui 
para a garantia da dignidade da pessoa humana prevista no primeiro 
artigo da Constituição Federal.

SAúDE

A criação de Auxílio 
Médico Social aos 
aposentados e 
pensionistas é solicitado 
pelo Sindijus-PR

Devemos proteger os nossos idosos que tantos serviços 
prestaram ao Judiciário Paranaense, dando assim 

cumprimento à Lei Federal 10741/2003, o Estatuto do Idoso”
Carolina Nadolny., diretora do Sindijus-PR

Sindijus-PR
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ATIVIDADE ESTATUTÁRIA

Congresso acontecerá nos 
dias 18, 19 e 20 de novembro. 

Anotem a data. Inscrições em breve!

Vem aí o XIII Conseju-PR! 
Ponta Grossa será 
a sede do evento

Com o tema “Um outro mundo é possível” o Sindijus-PR 
realiza o seu XIII Congresso dos Servidores do Poder Ju-
diciário do Paraná (Conseju-PR). O evento acontecerá nos 

dias 18, 19 e 20 de novembro em Ponta Grossa, região dos Cam-
pos Gerais, no Bourbon Ponta Grossa Convention Hotel.

O XIII Conseju teve seu Edital de Convocação publicado no 
dia 15 de agosto, e o seu Regulamento Interno aprovado na As-
sembleia Geral do dia 29 de julho. O documento define as re-
gras para funcionamento do Congresso, eleições de delegados e 
a apresentação de teses.

O Congresso é o momento e a instância mais importante na 
vida da Entidade, nele se debatem temas de interesses gerais, 
como as transformações ocorridas nos últimos anos no cenário 
internacional, nacional e estadual, os desafios para garantir me-
lhores condições de vida e trabalho, a busca por um desenvolvi-
mento sustentável em seus múltiplos aspectos – social, ambien-
tal, econômico, sem dizer que propõe criar também um espaço 
alternativo de reflexão, debate e troca de experiências sobre a 
realidade dos movimentos sociais, sindicais e da categoria.

“É uma ótima oportunidade para os servidores debaterem 
questões profissionais específicas da categoria, condições de fun-
cionamento dos serviços públicos, problemas sociais brasileiros 
e ações de trabalho do Sindicato, daí a importância da participa-
ção da categoria”, destaca a coordenadora geral do Sindijus-PR, 
Andréa Ferreira.

Em breve serão divulgadas maiores informações e a progra-
mação completa em nosso site www.sindijuspr.org.br. Fiquem 
atentos aos prazos!

PRAZOS
10/10 a 14/10: 
Apresentação 
de teses

10/10 a 04/11: 
Inscrições

31/10 a 04/11: 
Eleição de 
Delegados

O Sindijus-PR, por meio da Coordenação 
dos Aposentados e Pensionistas, realiza 
o 7º Encontro Estadual de Aposentados 

e Pensionistas em novembro. Atividade acon-
tecerá em Ponta Grossa, nos dias 17 e 18, no 
Bourbon Ponta Grossa Convention Hotel. 

Para o Sindijus-PR, a importância desse 
evento vai além do debate sobre temas de inte-
resse dos Aposentados e Pensionistas, a inicia-
tiva é uma forma de acolher e valorizar os ser-
vidores que contribuíram anos das suas vidas 
ao Poder Judiciário Paranaense.

A coordenadora Maria Dulcinea Fernandes 
Gomes del Rios ressalta a importância do even-
to no sentido da organização dos aposentados 
e pensionistas, bem como do seu papel na luta 
para garantir os seus direitos conquistados 
através de árduas batalhas. “Cada um, de for-
ma efetiva, contribuiu para a construção des-
se grande Sindicato; tempos difíceis vivemos, 
mas é preciso força para encarar os desafios fu-
turos. Por este motivo, é fundamental a parti-
cipação de todos nessa atividade”, disse Dulce.

A direção ressalta que esse vínculo não só 
engrandece a história do Sindicato, mas a to-
dos os servidores do Tribunal de Justiça do Pa-
raná (TJPR). Sabemos da importância da troca 
de experiências, vamos juntos lutar por uma 
aposentadoria digna.

A programação do evento terá inicio no dia 
17 de novembro, a partir das 13h30. Nos pró-
ximos dias haverá maiores informações sobre 
o encontro, que estarão disponíveis em nosso 
site. As inscrições devem ser feitas a partir do 
dia 10 de outubro e se encerra no dia 04 de no-
vembro, com a funcionária Jennifer, através do 
telefone (41) 3075-5555.

EVEnTO

Sindijus-PR realiza 
7º Encontro dos 
Aposentados e 

Pensionistas
Inscrições acontecem de 10 de 

outubro a 04 de novembro. 
Participem!


