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Liminar restabelece 
pagamento de benefícios

O mandado de segurança do Sindijus-PR, im-
petrado no dia 03 de abril pelos advogados 
Ludimar Rafanhim e Paula Ceolin Viana, foi 

julgado procedente. Assim, o sindicato garante uma 
vitória em favor dos aposentados do foro extrajudi-
cial, em defesa do direito de receber suas pensões e 
aposentadorias.

Com a liminar obtida no dia 15 de abril, a Parana-
previdência deve retomar o pagamento dos benefícios 
aos servidores que não eram remunerados pelos cofres 
públicos. A decisão da Direção do Sindicato de judicia-
lizar a questão, foi em razão do fato de que as tratati-
vas administrativas restaram infrutíferas.

Na liminar, a desembargadora Sônia Regina de 
Castro garante aos serventuários destacando que “a 
controvérsia relativa à definição do órgão incumbi-
do de realizar os pagamentos não pode ser feito em 
prejuízo dos segurados, que correm o risco de ter suas 
aposentadorias suprimidas pelo impasse gerado”.

No dia 21 de março, o Tribunal de Contas do Estado 
do Paraná (TCE) determinou o bloqueio dos benefícios 
dos aposentados do foro judicial e extrajudicial que 
recebem pela Paranaprevidência. Um dia após a deci-

VITÓRIASindijus-PR obtém liminar 
favorável aos aposentados 
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são, o Sindijus-PR acionou o seu Departamento Jurídi-
co para acompanhar o processo e avaliar medidas para 
defender os aposentados, uma vez que entende que é 
inaceitável que os aposentados fiquem sem o benefício 
por critérios burocráticos.

No dia 02 de maio, a direção do Sindijus-PR se re-
uniu com o presidente da Paranaprevidência, Felipe 
José Vidigal dos Santos e com o secretário de Estado 
da Administração e da Previdência, Reinhold Stepha-
nes, em encontro articulado pelo deputado estadual 
Professor Lemos. Sem avançar nas tratativas, o Sindi-
cato decidiu por ingressar com medida judicial.



Aposentados e Pensionistas 
do Judiciário Paranaense

6o encontro
dos 

construindo 
históriAs

Dias 07, 08 e 09 de junho - Lapa

Diversos estudos apontam que a troca de 
experiências e o lazer são essenciais para 
a saúde e o bem estar nessa fase da vida, 

além de garantirem qualidade de vida. A ativi-
dade e a diversão retardam o envelhecimento e 
contribuem para uma vida longa e produtiva. En-
tão, que tal aproveitar o tempo livre para fazer 
algo diferente, se divertir e ampliar os relaciona-
mentos de amizade?

Ciente da importância dessa socialização, a 
coordenação dos Aposentados e Pensionistas do 
Sindijus-PR convida a todos para participarem do 
6º Encontro Estadual, com o tema “Construindo 
Histórias”, que realizar-se-á nos dias 7,8 e 9 de 
junho, na cidade da Lapa.

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 atra-
vés de árduas batalhas.

“Cada um, de forma efetiva, contribuiu para a 
construção desse grande Sindicato; tempos difí-
ceis vivemos, mas é preciso força para encarar os 
desafios futuros. Por este motivo, é fundamental a 
participação de todos nessa atividade”, disse Dulce.

Para o Sindijus-PR, a importância desse even-
to vai além do debate sobre temas de interesse 
dos Aposentados e Pensionistas. É nele que os 
servidores se reúnem para a confraternização e o 
estreitamento dos laços.

A direção ressalta que esse vínculo não só 
engrandece a história do Sindicato, mas a todos 
os servidores do Tribunal de Justiça do Paraná 
(TJPR). Sabemos da importância da troca de ex-
periências, vamos juntos lutar por melhores con-
dições de vida.

A importância da participação dos Aposenta-
dos e Pensionistas é fundamental, considerando 
que contribuíram com a história de 30 anos do Sin-
dijus-PR. O objetivo do Encontro é debater pautas 
do interesse dos Aposentados e Pensionistas.
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Lapa sediará o 6º Encontro dos Aposentados  
e Pensionistas do Judiciário Paranaense

Atividade acontecerá em junho, nos dias 07, 08 e 09. Inscrições Abertas!

Cada um, de 
forma efetiva, 
contribuiu para 
a construção 
desse grande 
Sindicato; 
tempos difíceis 
vivemos, mas 
é preciso força 
para encarar 
os desafios 
futuros. Por 
este motivo, é 
fundamental 
a participação 
de todos nessa 
atividade”

A programação do evento terá inicio no dia 07 de 
junho, a partir das 19 horas. Nos próximos dias haverá 

maiores informações sobre o encontro, que estarão disponíveis 
no site. As inscrições devem ser feitas até o dia 03 de junho, 
com a funcionária Jennifer, através do telefone (41) 3075-5555.

maria dulcinea Fernandes 
Gomes del Rios, 

coordenadora

www
sindijuspr.
org.br



O Sindijus-PR divulga as listas com os nomes dos servidores que 
são credores na ação do IPE que está em trâmite na 1ª Vara da 
Fazenda Pública de Curitiba e na 2ª Vara da Fazenda Pública de 

Curitiba, verifiquem nas listas (que se encontra na sessão de documen-
to do site www.sindijuspr.org.br) se consta o seu nome ou de um paren-
te ou amigo. Caso esteja nas listas favor preencher a AUTORIZAÇÃO 
(que se encontra na sessão de documento do site www.sindijuspr.org.
br) – não precisa ser autenticada e enviar ao Sindicato junto com uma 
cópia do RG, CPF e comprovante de residência atualizado, via e-mail 
para a funcionária Rozana (rozana@sindijuspr.org.br) ou pode ser en-
caminhado via correio se preferir para o seguinte endereço: Rua David 
Geronasso nº 227, bairro Boa Vista, Curitiba-PR, CEP: 82540-150.

O prazo para envio dos documentos e a autorização é de 30 dias a 
partir da data desta publicação, 03 de maio, ou seja, a data final para 
envio é no dia 03 de junho.

Para maiores informações entrar em contato com a funcionária 
Rozana pelo e-mail rozana@sindijuspr.org.br ou pelo telefone (41) 
3075-5555.

4

Relação 
de nomes 
da Ação 
do IPE – 
Falecidos
Herdeiros vejam 
a lista e entrem 
em contato com 
o Sindijus-PR

O Sindijus-PR divulga 
a lista com os no-
mes dos servidores 

falecidos que são credores 
na ação do IPE, para que 
os herdeiros verifiquem na 
lista (que se encontra na 
sessão de documento do 
site www.sindijuspr.org.br) 
o nome do parente falecido 
e entrem em contato com 
o Sindijus-PR através do 
e-mail conscienciaeluta@
sindijuspr.org.br ou pelo 
telefone (41) 3075-5555.

Confira a relação 
dos credores  
da ação do IPE  
da 1ª e 2ª Varas
Veja se encontra o seu nome ou 
parente ou amigo e entre em 
contato com o Sindijus-PR


