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NOTA DE APOIO DO CRESS/PA À GREVE DOS(AS) SERVIDORES(AS) DO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. 

 

O Conselho Regional de Serviço Social – 1ª Região/Pará, Gestão “Lutar quando 

a regra é ceder: o CRESS mais perto de você” considerando a finalidade precípua de 

disciplinar, fiscalizar e defender o exercício profissional do(a) assistente social no Estado 

do Pará, primando pelas  condições éticas e técnicas dessa categoria, como previsto pela 

Lei 8.662/93, vem a público manifestar todo apoio e força de luta aos(às) servidores(as) 

públicos(as) do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que lutam pela efetivação e 

conquista de seus direitos e pela melhoria do serviço prestado à sociedade paraense. 

Muito embora o CRESS-PA compreenda que sua natureza jurídica não seja a 

mesma dos sindicatos, pontua-se a necessidade de apoiar aglutinar a luta que atendem 

também às necessidades das condições do exercício profissional de assistentes sociais que 

trabalham no TJE-PA. 

O CRESS-PA tem acompanhado através das fiscalizações efetivadas uma 

crescente demanda profissional ao(à) assistente social que atua no campo sociojurídico, 

porém, este crescimento é desacompanhado do necessário investimento em condições 

éticas e técnicas para o exercício do Serviço Social, o que tem impactado negativamente 

os(as) profissionais dentro e fora do ambiente de trabalho, em alguns casos, levando ao 

adoecimento de trabalhadores e trabalhadoras.  

Enfatizamos que estes debates ensejaram várias estratégias por parte do CRESS-

PA e do Conselho Federal de Serviço Social-CFESS, dentre elas a solicitação de 

audiência com a Presidência do TJE-PA para tratar destas pautas, o que ainda está 

pendente de agendamento pela administração desta instituição. 

Desta forma, manifestamos apoio incondicional aos(às) trabalhadores e 

trabalhadoras do TJE-PA, em especial aos(às) assistentes sociais que constroem uma 

caminhada de luta e resistência pela garantia de direitos não apenas da categoria, mas de 

toda a sociedade que carece de Justiça! 
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