
Apesar do anteprojeto de lei ter sido 
aprovado no Órgão Especial e ser 

encaminhado pelo próprio presidente do 
Tribunal de Justiça (TJ) até a Assembleia Le-
gislativa (Alep), com a garantia de que seria 
aprovado sem maiores problemas, esta pare-
ce não ser a realidade naquela Casa de Leis.

A leitura do anteprojeto ainda não foi 
realizada. Quer dizer, ainda não tem a nu-
meração para encaminhamento. O projeto 
do Executivo que é totalmente contra os 
servidores, pois causa um prejuízo de 50% 
nos salários se for aprovado da forma que 
está proposto e já está numerado. Desta 
forma pode ser apreciado pela Alep antes 
do projeto do judiciário.

A posição dos demais servidores pú-
blicos, principalmente os professores é de 
não aceitar a proposta do Governo, pois é 
prejudicial e ofensiva a categoria. Numa 
avaliação rápida da situação, isso quer di-
zer que o andamento do projeto dos 8,17%, 
retroativo ao mês de maio para os servido-
res do Judiciário pode se arrastar na Casa 

de Leis, ainda com o grave risco de receber 
emendas.

Diante da gravidade da situação, o mo-
mento exige ação imediata dos servidores 
do Judiciário do Paraná, temos que estar 
presentes na Assembleia Legislativa para 
acompanhar os trabalhos e conversarmos 
com os deputados para que o nosso projeto 
tenha encaminhamento imediato. Não re-
ceba emendas e desta forma seja aprovado 
o mais breve possível, pois assim estaremos 
também contribuindo para que o projeto 
dos demais servidores seja alterado.

O índice de 8,17%, retroativo a 1º de 
maio tem que ser para todos. Os recursos 
existem, a receita do Estado cresceu. O Exe-
cutivo tem condições de pagar o que é justo 
e legal para todos.

Desta forma, a direção do Sindijus-PR 
em reunião no sábado, 30, após avaliar toda 
a situação, decidiu por CONVOCAR todos 
os servidores do Judiciário para estarem 
na capital nesta segunda-feira, 01 de junho 
em frente ao anexo do Tribunal de Justiça 

para participarem das atividades previstas 
e também acompanharem as informações 
que chegarem da Alep.

Os projetos de reposição deverão estar 
em pauta na terça-feira, dia 02, passando pe-
las comissões e na sequência a votação em 
plenário. Alertamos que os servidores deve-
rão permanecer em Curitiba para acompa-
nharem os acontecimentos na Assembleia e 
as atividades do movimento grevista.

Lembramos novamente, estamos em gre-
ve, a reposição de 8,17% não está garantida, 
o momento é de reforçar nosso movimento 
para garantirmos nossos direitos. Justiça é o 
que queremos. Juntos somos mais fortes.

ALEP
O Sindijus-PR vem conversando com os 
deputados estaduais a respeito da reposição 
da inflação em 8,17% aos servidores. 
Nesta manhã (01), a direção esteve na 
Assembleia Legislativa solicitando o apoio 
no andamento do projeto que já está na 
Casa e deve ser votado nessa semana.

8,17% ESTÁ EM RISCO
Diante da gravidade, o momento exige ação imediata dos 

servidores do Judiciário, devemos estar unidos nesta batalha



Greve é uma tarefa árdua, porém é um 
direito de todo trabalhador conquis-

tado com muita luta. Então, o Sindijus-
-PR ressalta que o nosso movimento está 
apenas começando, por isso é necessário 
o comprometimento e participação de to-
dos os servidores do Judiciário Paranaense 
nesta luta, para que seja possível efetivar 
osmodos de mobilização sempre alinhados.

Porque devo aderir à greve? Para que as 
suas reivindicações sejam atendidas, como 
melhores condições de trabalho, igualdade, 
estrutura adequada, mais servidores – con-
cursos, ou seja, reparar as injustiças da falta 
de isonomia que acontece dentro do Tribu-
nal de Justiça.

A pressão por você fazer parte do mo-
vimento não irá cessar. Mas não podemos 
abandonar a batalha. O Sindijus-PR dará 
todo suporto jurídico aos servidores sin-
dicalizados ou não que sofrerem alguma 
pressão, entrar em contato através do e-
-mail conscienciaeluta@sindijuspr.org.br. 
Reforçamos que este Sindicato tem o com-
promisso de representar a sua categoria e, 
fará tudo o que for necessário para defen-
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VENHA FAZER PARTE DESTA LUTA!
Movimento grevista está apenas começando. É necessário 

comprometimento e participação de todos.

dê-la e garantir os seus direitos.
O Sindijus-PR conclama aos servidores 

continuarem paralisados até que o Tribu-
nal atenda as reivindicações da categoria. A 
luta é nossa e para quem ainda não aderiu 
a hora é agora, pois somente unidos iremos 
avançar. “...Quem sabe faz a hora, não espe-

ra acontecer...”
O Sindicato espera que a cada dia que 

passa, a adesão ao movimento de greve au-
mente e, cumprimenta os servidores que 
aderiram e convoca os demais a se unirem à 
luta, pois o sucesso do movimento depende 
do tamanho da nossa mobilização.

Servidores do Judiciário prometem grande ato
Monte a sua “Caravana da Justiça” e venha somar forças em 

grande ato com o tema “Nossa pauta não é brincadeira!”, 
nesta segunda-feira, 01 de junho, na capital paranaense. Vamos 
mostrar que nosso movimento é forte e está crescente em todo 
Estado. Concentração acontece às 14 horas em frente ao prédio 
anexo do Tribunal de Justiça do Paraná (TJ). Essa é uma das ativi-
dades do movimento desenvolvida pelos Comandos de Greve que 
se reuniu nesta noite (29) na sede urbana do Sindijus-PR. Veja 
abaixo a agenda para a próxima semana de greve:

DIA 01 DE JUNHO (SEGUNDA-FEIRA)
::11h30: Concentração em frente ao prédio anexo do TJ para 
junto com o caminhão de som ir até os locais de trabalho fazer 
panfletagem chamando para a greve.

::14 horas: Ato “Nossa pauta não é brincadeira!” em frente ao 
prédio anexo do TJ com a participação de Escola de Samba.
::18 horas: Reunião dos Comandos de Greve.

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!


