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Favor entregar o informativo ao Delegado Sindical para que ele dê ampla divulgação do mesmo 
 
 

Comarcas poderão manter mobilizações 

em frente aos fóruns 
 

As mobilizações em frente aos fóruns poderão ser mantidas. A orientação da 
Assembleia Geral dos Servidores, realizada no último dia 19, de que o movimento 
passasse a ocupar os cartórios não é obrigatória. Deve ser mantido o plantão de 30% 
dos servidores e o atendimento apenas às urgências e emergências (Resolução 
71/2009 do CNJ).  
A deliberação da Assembleia, para ficar bem claro a todos os servidores, foi apenas 
uma orientação. Em nenhum momento, no entanto, os servidores que participaram do 
encontro se manifestaram pelo fim da greve. Ela fica mantida, como também a 
orientação para que os servidores continuem a se negar a trabalhar.  
Para que não haja nenhuma confusão em relação à deliberação da Assembleia, a 
Comissão de Greve esclarece que não deverão ser feitas cargas de processo, liberação 
de alvarás (exceto de soltura), expedição de mandados, audiências. Os servidores que 
não estiverem no plantão deverão assinar o ponto paralelo.  
O sucesso do nosso movimento depende da nossa UNIÃO. Todos pela greve, todos 
por nossa vitória. 
 

Comissão faz pesquisa sobre quadro geral da Greve 
 

A Comissão de Greve quer a participação dos servidores, respondendo a uma 
pesquisa que elaboramos para ter uma noção geral da adesão à greve. Cada 
Comarca/Vara/Setor deve informar o número de servidores efetivos e se a adesão é 
total ou parcial.  
Queremos saber também se as determinações grevistas estão sendo cumpridas 
integralmente ou parcialmente. Será considerada adesão total quando a maioria dos 
servidores estiver em greve (e não necessariamente 100%). Onde ninguém aderiu, 
será informado que aquele órgão não aderiu. 
Sobre o cumprimento das determinações do Comando de Greve, consideramos 
integral quando apenas são cumpridos os atendimentos às urgências e às emergências, 
conforme a Resolução 71/2009 do CNJ, e por 30% do pessoal, conforme a Lei de 
Greve.  
Solicitamos que esses dados sejam enviados até o final desta terça-feira, dia 23. 
Contamos com a sinceridade das respostas. Favor especificar no assunto do e-mail a 
Comarca/Vara/Setor de onde vem a informação. 
As mensagens devem ser enviadas para comissaodegrevetjes@hotmail.com.  
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