
Os servidores cumpriram a promessa 
de fazer muito barulho no Tribunal de 

Justiça. Mais de 300 trabalhadores agitaram a 
Greve em Curitiba nesta segunda-feira (1º), 
no ato estadual convocado pelo Sindijus-PR. 
Embalados pela Escola de Samba Imperatriz 
da Liberdade, a categoria soltou o gogó e deu 
o recado ao TJ: a Greve não termina enquan-
to não negociar.

O coro das palavras de ordem deu o tom 
da Greve hoje. “Servidor vem pra rua, essa 
luta também é sua”, “Isonomia já, o orçamen-
to dá”, “que bom seria se o presidente assinas-
se a isonomia” e o “Oh! O 1º grau parou” fo-

ram os gritos mais ouvidos nesta tarde. 
Paralisados há sete dias, os servidores 

querem resposta aos itens da Pauta de Reivin-
dicações, que tiveram apenas uma nota oficial 
do TJ “dizendo que seriam vistos no segundo 
semestre”. A Greve, segundo os próprios ser-
vidores, segue ganhando adesão, principal-
mente após se revelar o risco de nem mesmo 
os 8,17% serem aprovados pela Assembleia 
Legislativa.

O reajuste, que era para o Tribunal o 
trunfo contra a Greve, sequer entrou em 
pauta na Assembleia. Com isso, os servido-
res aumentam a resistência e a pressão contra 

o TJ. “Os 8,17% são apenas uma das nossas 
reivindicações. Mesmo aprovado é pouco 
para por fim à Greve dos servidores, que 
querem respostas a todos os itens da pauta”, 
afirma o coordenador-geral do Sindijus-PR, 
José Roberto Pereira.

A semana segue com outras atividades 
na terça e na quarta. Os servidores mante-
rão a concentração nas portas do Palácio da 
Justiça até romper o silêncio do presidente 
Paulo Vasconcelos, que insiste em não ne-
gociar com a categoria. Até lá, muito apito, 
muito buzinaço será ouvido no 11º do pré-
dio anexo.

SERVIDORES AUMENTAM O TOM DA 
GREVE; TJ MANTÉM O SILÊNCIO
Categoria concentrou apitaço nas portas do Palácio da Justiça. 

Nem mesmo ouvindo os servidores Tribunal se manifesta

- Isonomia entre as carreiras de 1º e 2º graus;
- Reajuste da data-base de 8,17%;
- Regulamentação das relotações;
- Gratificação de Chefia para Escrivães e Secretários dos 
Juizados Especiais;
- Enquadramento de escrivães das Varas da Família e 
Registros Públicos na tabela de vencimentos dos demais 
escrivães criminais e das Varas da Infância e Juventude;
- Estabelecimento de mais uma função gratificada de 
supervisão para as comarcas de Juízo Único;
- Criação de comissão para revisão do Decreto 2310/
Meta 3: jornada híbrida dos técnicos cumpridores de 
mandados, bem como a instabilidade na função, e 
designação de mais técnicos judiciários cumpridores de 
mandados;
- Inclusão na equipe do CONSIJ de uma técnica do SAIJ 
e de uma analista do 1º Grau;
- Inclusão de representante do SINDIJUS-PR na comissão 
em que é rediscutida o procedimento disciplinar dos 
servidores do TJPR;
- Participação de um representante do SINDIJUS-PR na 
comissão de que elabora o orçamento do TJPR;
- Participação do SINDIJUS-PR na discussão acerca da 
criação de Central de Mandados;

- Revogação do artigo 5º do Decreto 1752;
- Solução imediata sobre o Serviço de Atendimento 
à Saúde - SAS, para normalização do atendimento a 
aposentados e pensionistas;
- Auxílio-alimentação para os aposentados;
- Criação do auxílio-creche;
- Pagamento administrativo de licenças não gozadas;
- Redução da reserva de férias para os servidores de 60 
para 30 dias;
- Abertura imediata de concurso público para o 1º grau 
de jurisdição;
- Adicional de qualificação;
- Implantação de gratificação de gabinete para o 
servidor designado para atuar junto ao gabinete do 
magistrado;
- Criação de mais 02 Varas da Fazenda na Comarca de 
Maringá;
- Estabelecimento de mutirões e fornecimento de 
equipamentos para digitalização de processos físicos;
- Regulamentação do trabalho dos estagiários;
- Alteração da regulamentação do plantão judiciário;
- Cumprimento da determinação de pagamento das 
horas extras devidas aos servidores;
- Abertura de concurso público para o cargo de motorista.

Pauta de reivindicações dos servidores:



OSindijus-PR representa os servidores públicos do judiciário paranaense. Os Servidores têm ciência do papel 
que desempenham frente à sociedade e do compromisso assumido de estar à disposição para o atendimento das 

necessidades da coletividade. Servir significa agir dentro dos princípios da moralidade, impessoalidade, 
publicidade, eficiência e legalidade, conforme o Artigo 37 da Constituição Federal Brasileira.

No exercício dessa função, os servidores trabalham ao lado da magistratura, reconhecem a sua importância e 
respeitam a classe. Não buscam estabelecer conflito com os juízes, apenas têm demandas que se opõe na medida 
em que compartilham o mesmo orçamento. Os servidores não querem mais do que merecem. Diante disso, 
todo material de campanha que possa ter sido interpretado como ofensivo aos magistrados foi recolhido.

Os servidores reconhecem que existe um bom relacionamento com a maioria dos membros da magistratura do 
Paraná. Diante desse fato, agradecem a todos os juízes que têm respeitado o direito de greve dos servidores e que em suas 
comarcas têm demonstrado compreensão pela situação dos servidores e seus locais de trabalho. Afinal, o que 
queremos é reconhecimento e melhores condições para uma prestação jurisdicional de qualidade.

O Presidente do Tribunal de Justiça informou quando tomou posse que tem como compromisso reestruturar 
o Tribunal administrativamente para que tenha um melhor aproveitamento de seus recursos e preste um serviço 
com maior eficiência.

Os servidores acreditam nessa mudança e também querem que suas necessidades estejam inclusas. Esperam 
ser ouvidos e atendidos na medida do possível. Não exigem o impossível, não são egoístas, no entanto, querem 
ser ouvidos e ter a pauta respondida, como forma de respeito, que é e deve ser recíproco. Diversas reivindicações 
não envolvem questões orçamentárias, como a rediscussão do decreto 2310/2014, a reforma do Processo 
Administrativo Disciplinar, participação na regulamentação da central de mandados, estabelecimento de um 
prazo maior para digitalização dos processos físicos, entre outros.

A pauta envolve também questões orçamentárias, como por exemplo, índice previsto no orçamento para 
o mês de maio, que se não pode ser implantado neste momento, pode sim ser discutido sobre quando teria 
condições de implantação e não apenas ser negado. Outro ponto que é urgente é o restabelecimento do SAS 
aos aposentados e pensionistas, há 5 meses cortado e que tem um impacto financeiro pequeno, podendo ser 
suportado pelo Tribunal. Uma questão que une todos os servidores é o adicional de qualificação e a abertura de 
concurso público para o primeiro grau e o chamamento dos aprovados para o segundo grau. Como prestar um 
serviço ágil sem pessoal o suficiente para atender a demanda? Servidores trabalham nos finais de semana para 
cumprir despachos e dar andamento nos feitos, adoecem com a carga excessiva de trabalho.

Os servidores acreditam em uma solução para o impasse, de forma que os dois lados se sintam contemplados, 
com a administração tendo a confiança que a prestação de serviço continuará sendo prestada com excelência, 
e os servidores na certeza de que seus pleitos terão uma resposta.
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NOTA PÚBLICA AOS MAGISTRADOS E 
AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AGENDA DE ATIVIDADES
DIA 02 DE JUNHO (TERÇA-FEIRA)
::13 horas: Oficina de cartazes na barraca do Sindijus-PR.
::14 horas: Marcha pela Justiça ao redor do Tribunal. 
 

DIA 03 DE JUNHO (QUARTA-FEIRA)
::13 horas: Concentração em frente prédio anexo do TJ para 
um grande ato.

“Sem luta não há vitória. 
Lute você também para fortalecer a GREVE ESTADUAL 

dos servidores do Judiciário!”


