
OSindijus-PR esclarece que a greve é um direito assegurado 
aos trabalhadores, dentre os quais os servidores públicos, 

nos termos do art. 9º da Constituição Federal “É assegurado o di-
reito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a opor-
tunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio 
dele defender”.

A diretora do Sindijus-PR, Andrea Ferreira enfatiza que a au-
sência ao trabalho motivada pela participação na greve “não pode 
gerar nenhum tipo de penalidade e/ou constrangimento aos ser-
vidores”. 

Recomenda-se, ainda, que partes e advogados que necessitarem 
protocolar petições, recursos, prazos ou solicitarem certidões, es-
tes atos devem ser atendidos. O Sindicato lembra que a OAB-PR 
manifestou apoio ao movimento e oficiou ao Tribunal de Justiça 
requerendo suspensão dos prazos processuais.

Outra questão importante é, diante do mensageiro que está cir-
culando sobre os descontos dos dias parados, a direção do Sindi-

cato esclarece que, o desconto ou não dos dias parados é objeto 
de negociação com a Administração, o êxito depende do tamanho 
e força do movimento. “Frisamos que estamos tentando que seja 
aberto o diálogo, que uma audiência com a Presidência do Tribu-
nal seja marcada para discutirmos esta questão, bem como toda a 
nossa pauta aprovada na última plenária”, afirma Andrea. 

O movimento iniciado ontem superou as expectativas e cresceu 
significativamente neste segundo dia, com a adesão até às 18 ho-
ras de hoje de 95 comarcas e locais de trabalho em todo o Estado. 
A luta está só começando. Começando forte, demonstrando toda 
a garra e resistência dos servidores do Judiciário, que continuam 
firmes na luta, convencendo os colegas que ainda não aderiram ao 
movimento, que a nossa luta é e sempre será por Justiça. 

A direção do Sindijus-PR está a disposição de todos caso te-
nham alguma dificuldade em seus locais de trabalho ou precisem 
de informações ou esclarecimentos sobre qualquer questão que ve-
nha a dificultar a luta da categoria.

GREVE É DIREITO CONSTITUCIONAL
Ausência ao trabalho motivada pela participação no movimento não pode 

gerar nenhum tipo de penalidade

Cássio Telles, vice-presidente da Ordem dos Advogados do 
Brasil seção do Paraná (OAB-PR), afirmou seu apoio ao mo-

vimento grevista dos servidores, agora há pouco.
A OAB-PR considera legitimas as reivindicações da categoria 

que reflitam no aperfeiçoamento do Poder Judiciário do Paraná e 
reconhece o direito de greve como forma de alcançar os objetivos 
pretendidos.

Veja o ofício na sessão de documentos do site do Sindicato.

OAB-PR manifesta apoio à luta dos 
servidores do TJ-PR



A direção do Sindijus-PR esclarece que 
a luta da categoria, aprovada em As-

sembleia Geral Extraordinária Permanente 
do dia 08 de maio é por JUSTIÇA, não é 
contra a magistratura ou nossos colegas do 
2º Grau. Um dos pontos da pauta de reivin-
dicações é o adicional de qualificação que 
beneficia a todos.

O que buscamos é o respeito e valori-
zação, igualdade de tratamento e melhores 
condições de trabalho. Afinal de contas, le-
galmente, somos todos servidores públicos 
de uma mesma categoria, JUDICIÁRIOS.

Nosso objetivo é a busca por uma pres-
tação de serviço ágil e de qualidade à popu-

lação, não é combatermos uns aos outros. 
Temos pautas distintas e todos temos o di-
reito de defendê-las da melhor forma pos-
sível. Dificuldades existem, divergências 
também, mas este é um dos fundamentos 
da democracia que todos nós defendemos. 
Se essa tão sonhada democracia ainda não 
é a ideal, com certeza é a melhor que pude-
mos construir juntos até agora. Por isso, a 
GREVE é de todos e cada um deve assumir 
o compromisso de torná-la forte coletiva-
mente! “A nossa luta deve ser democrática 
e fraternalmente convencida de que o nos-
so movimento é justo e necessária!”, ressal-
ta a direção do Sindijus-PR

EXPEDIENTE - BOLETIM INFORMATIVO DA GREVE DO SINDIJUS-PR
Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Paraná - Rua David Geronasso nº 227 - Boa Bista - Curitiba - CEP: 82540-150
www.sindijuspr.org.br | www.facebook.com/sindijuspr.servidoresjudiciarioparana | conscienciaeluta@sindijuspr.org.br | (41) 3075-5555

Editores responsáveis  (diagramação, fotos e edução) - jornalistas Gustavo Henrique Vidal - Mtb 5928-PR e Pâmela Mendes Leony - Mtb 5480-PR

1:: Londrina – 100%
2:: Salto do Lontra – 100%
3:: Piraquara – 90%
4:: Cianorte – 80%
5:: Goioerê – 100%
6:: União da Vitória – 80%
7:: Palmas – 100%
8:: Bocaiuva do Sul – 100%
9:: Arapongas – 90%
10:: Apucarana – 90%
11:: Rolândia – 80%
12:: Prudentópolis – 80%
13:: Santa Helena – 85%
14:: Marechal Cândido de Rondon – 95%
15:: Mandaguari – 90%
16:: Jaguariaíva – 100%
17:: Santa Felicidade – 80%
18:: Ponta Grossa – 80%
19:: Piraquara – 90%
20:: São José dos Pinhais – 70%
21:: Telêmaco Borba – 87%
22:: Rebouças – 100%
23:: Campina Grande do Sul – 100%
24:: Almirante Tamandaré – 100%

25:: Faxinal – 100%
26:: Nova Londrina – 100%
27:: Pinhais – 100%
28:: Maria da Penha – 100%
29:: Maringá – 70%
30:: Palmital – 100%
31:: Cândido de Abreu – 100%
32:: Mangueirinha – 80%
33:: Piraí do Sul – 100%
34:: São João – 100%
35:: Umuarama – 100%
36:: Loanda – 100%
37:: Guarapuava – 50%
38:: Campo Largo – 60%
39:: Paranaguá – 100%
40:: Terra Rica – 100%
41:: Vara Criminal de Curitiba – 90%
42:: Assis Chateaubriand – 80%
43:: Cidade Gaúcha – 100%
44:: Antonina – 100%
45:: Terra Boa – 100%
46:: Fazenda Rio Grande – 100%
47:: Nova Esperança – 100%
48:: CIC – 90%

49:: Laranjeiras do Sul – 100%
50:: Mamborê – 100%
51:: Varas da Fazenda de Curitiba – 50%
52:: Nova Aurora – 90%
53:: Formosa do Oeste – 100%
54:: Medianeira – 90%
55:: Centenário do Sul – 80%
56:: Castro – 100%
57:: Sarandi – 100%
58:: Manoel Ribas – 100%
59:: Marialva – 70%
60:: Porecatu – 70%
61:: Matinhos – 100%
62:: Santo Antônio da Platina – 100%
63:: Bela Vista do Paraíso – 100%
64:: Cambará – 100%
65:: Astorga – 82%
66:: Cerro Azul – 100%
67:: Ortigueira – 100%
68:: Nova Fátima – 80%
69:: Foz do Iguaçu – 60%
70:: Joaquim Távora – 100%
71:: Guaíra – 100%
72:: Congonhinhas – 100%

73:: Cruzeiro do Oeste – 100%
74:: Pinhão – 85%
75:: Engenheiro Beltrão – 50%
76:: Perola do Oeste – 80%
77:: Palmeira – 70%
78:: Varas da Família Curitiba – 100%
79:: Pato Branco – 60%
80:: Cascavel – 70%
81:: Irati – 95%
82:: Jandaia do Sul – 95%
83:: São Jerônimo da Serra – 100%
84:: Pérola – 80%
85:: Xambrê – 100%
86:: Juizado Especial da Getúlio 
Vargas de Curitiba – 60%
87:: Mallet – 70%
88:: Coronel Vivida – 88%
89:: Santa Mariana – 88%
90:: Sítio Cercado – 100%
91:: Rio Branco do Sul – 80%
92:: Francisco Beltrão – 70%
93:: Pinheirinho – 100%
94:: Imbituva – 50%
95:: Santa Fé – 100%

Saiba quais comarcas que aderiram a GREVE do Judiciário:

NOTA DE ESCLARECIMENTO
A nossa greve não é contra os juízes


