
EXMO DESEMBARGADOR JOSÉ JOAQUIM FIGUEIREDO DOS ANJOS
DD PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DO
MARANHÃO

Assunto: REITERA OS PEDIDOS DE AUDIENCIA, que foram objeto do
Ofício nO 34/2018 - GP-SINDJUS/MA do dia 07.03.2018 1 PROCESSO
DIGIDOC 13.025/2018; objeto do Ofício nO44/2018 - GP-SINDJUS/MA do
dia 09.04.2018 1 PROCESSO DIGIDOC18.068/2018; e objeto dos
Requerimentos Administrativos DIGIDOC nOs4.845/2018 e 17.333/2018.

o SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTiÇA DO ESTADO
DO MARANHÃO - SINDJUSIMA, entidade sindical de primeiro grau que
representa os servidores do Poder Judiciário do Estado do Maranhão, vem,
respeitosamente, por seu representante legal, que assina abaixo, REITERAR o
pedido de audiência pessoal com Vossa Excelência para tratar dos Processos
Administrativos assinalados acima, todos de interesse de seus representados.

o SINDJUS/MA é pessoa jurídica de direito privado, sob a forma
de entidade classe associativa e representativa dos Servidores da Justiça do
estado do Maranhão, representando-os, por isto, em Juízo ou fora dele.

Em face disso, possui plena e ampla legitimidade para, com
fulcro no artigo 8°, inciso III, da Constituição Federal, defender os interesses e
direitos da categoria que representa, seja administrativa, seja judicialmente,
inclusive substituindo-se em ação judicial.

Constituição Federal de 1988:

Art. 8° É livre a associação profissional ou sindical, observado o
seguinte:

III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos
ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou
administrativas;
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Sendo o SINDJUS/MA o organismo institucional de
representação sindical da variada gama de servidores deste Tribunal, possui
legitimidade para pleitear em Juízo e Administrativamente medida para
assegurar os direitos dos servidores substituídos, agindo como substituto
processual, sendo desnecessária, inclusive, qualquer autorização prévia, seja
direta, assemblear ou a expedição expressa de mandato, como reiteradamente
têm decidido as mais altas Cortes pátrias.

o que ocorre com maior propriedade e adequação quando as
demandas possuírem idênticas causa de pedir e idêntico fundamento jurídico,
indicando a reunião dos sujeitos ativos numa única empreitada por economia
processual e necessidade de decisão uniforme e igualitária para todos.

Dito isto, vem em Representação aos Servidores da Justiça do
Estado do Maranhão, reiterar o pedido de audiência com Vossa Excelência
para tratar da pauta supracitada.

Esperando o respeito ao entendimento do Código de Ética da
Magistratura Nacional (Aprovado na 68a Sessão Ordinária do Conselho
Nacional de Justiça, do dia 06 de agosto de 2008, nos autos do Processo nO
200820000007337) e da Lei Complementar nO35, de 14 de março de 1979,
que dispõe sobre a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, na seguinte forma:

Código de Ética da Magistratura Nacional:

"CAPíTULO VII - CORTESIA - Art. 22. O magistrado tem o
dever de cortesia para com os colegas, os membros do
Ministério Público, os advogados, os servidores, as partes, as
testemunhas e todos quantos se relacionem com a
administração da Justiça."

Lei Complementar nO35/1979:

"Art. 35 - São deveres do magistrado: IV - tratar com urbanidade
as partes, os membros do Ministério Público, os advogados, as
testemunhas, os funcionários e auxiliares da Justiça, e atender
aos que o procurarem, a qualquer momento, quanto se trate de
providência que reclame e possibilite solução de urgência".

A presente solicitação se justifica em razão de Vossa Excelência
ter assento, bem como direito de voz e voto como Presidente do Douto Pleno
Administrativo do Colégio de Desembargadores dessa Egr' - Corte, a quem
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caberá a decisão final sobre os mencionados requerimentos, todos de autoria
desta entidade de representação sindical, legitimada para atuar em defesa dos
interesses da categoria na forma da legislação vigente.

Nessa oportunidade esclarecemos que os pedidos reiterados
são na verdade a confiança no trabalho realizado por Vossa Excelência, e que
em momento oportuno manifestou à categoria o desejo de estabelecer uma
gestão em parceria com os servidores representados na forma constitucional
por este sindicato.

Mas caso o nobre Desembargador se julgue por suspeição ou
impedimento para atuar nos processos que o SindjusMA for Demandante, na
forma do CPC arts. 144/148, que o faça e entenderemos perfeitamente seu
impedimento para receber o sindicato e seus representantes legais em
audiência para tratar de matéria de interesse dos nossos representados.

~2~Ej~~~DJUS-MA
Anibul da Silva Lms
-~~SI[)ENTi
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