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EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO RELATOR 

MÁRCIO SCHIEFLER FONTES, DO CONSELHO NACIONAL DE 

JUSTIÇA 

 

Referente ao PCA nº 0011208-78.2018.2.00.0000 

 

O SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO 

ESTADO DO MARANHÃO – SINDJUS/MA, já devidamente 

qualificado nos autos do processo em epígrafe, vem, respeitosamente, 

perante Vossa Excelência, por intermédio de seus advogados e advogada 

que a esta subscrevem, informar e requerer o que segue. 

O sindicato formulou pedido de tutela de urgência no dia 

06/08/2019 com o intuito de que fosse determinado ao TJMA a retirada de 

pauta de duas propostas da sessão administrativa do referido Tribunal que 

tratava, justamente, do objeto do presente PCA, a fim de se evitar dano 

irreversível aos servidores substituídos pela entidade de classe requerente. 

Contudo até o presente momento tal pedido não fora apreciado. 

Pontua-se que o TJMA adiou para a próxima sessão administrativa a 

discussão acerca da matéria (21/08/2019), em razão do encerramento do 

horário da sessão do dia 07/08/2019 e do quantitativo de itens anteriores a 

tal matéria (que era o ponto 24 na pauta). 

A partir dessa situação e por compreender a relevância da 

matéria, o interesse não apenas de sua categoria profissional, mas, 
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sobretudo, o interesse público envolvido, o SINDJUS/MA, entende que é 

viável a tentativa de composição entre as partes. 

Assim, interessante destacar a disposição do §1º do art. 25 do 

Regimento Interno deste Conselho Nacional de Justiça, in verbis: 

Art. 25. São atribuições do Relator 

§ 1º O Relator poderá, nos pedidos de providências e nos 

procedimentos de controle administrativo, propor, a qualquer 

momento, conciliação às partes em litígio, em audiência própria, 

reduzindo a termo o acordo, a ser homologado pelo Plenário. (g.n.). 

 

Essa política de incentivo à resolução de conflitos por meio da 

composição entre as partes foi objeto de diversos estudos por este 

Conselho, que culminou com a edição da Resolução nº 125/2010, bem 

como do Manual de Mediação1, ambos do CNJ. Nesse mesmo sentido, traz 

o CPC/15: 

Art. 3º Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a 

direito. 

§ 3º A conciliação, a mediação e outros métodos de solução 

consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, 

advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, 

inclusive no curso do processo judicial. 

 

Art. 139.  O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste 

Código, incumbindo-lhe: 

V - promover, a qualquer tempo, a autocomposição, 

preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores 

judiciais; (g.n.). 

 

                                                           
1 http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/07/f247f5ce60df2774c59d6e2dddbfec54.pdf 
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Perceptível, assim, a importância de se fomentar a solução 

consensual do conflito aqui instaurado, uma vez que a matéria de fundo diz 

respeito ao custeio de diligências de oficiais de Justiça, ou seja, que prima 

pelo pleno funcionamento dos atos processuais, sendo, portanto, de grande 

interesse público. 

Mostra-se viável, portanto, a convocação das partes para 

nova tentativa de autocomposição, com a possibilidade de apresentação 

de propostas das partes envolvidas, justamente em razão dos interesses 

envolvidos e da possibilidade de adoção de alternativa que acate os anseios 

das partes em litígio. 

Logo, levando-se em consideração que o ordenamento jurídico 

autoriza a autocomposição a qualquer tempo, seja na via judicial ou 

administrativa, o SINDJUS/MA reitera o pedido de tutela de urgência 

anteriormente formulado e, oportunamente, requer que seja 

diligenciada a convocação das partes envolvidas para participar de 

mediação, a ser realizada pelo e. Relator, em audiência a ser previamente 

designada, nos termos do RICNJ. 

Termos em que, 

Pede deferimento. 

Brasília/DF, 14 de agosto de 2018. 

 

CEZAR BRITTO 

OAB/DF 32.147 
PAULO FREIRE 

OAB/DF 50.755 
YASMIM YOGO 

OAB/DF 44.864 
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