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Trata-se de solicitação do SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO

MARANHÃO – SINDJUS-MA, o qual requer que sejam oficiados aos Diretores de Fóruns de
cada região, para disponibilização de espaço nas localidades destacadas de acordo com o
calendário em anexo para realização da Assembleia Itinerante, a ser realizada no período de
19 de setembro de 2022 a 14 de dezembro de 2022, bem como a liberação dos servidores
sindicalizados para participação da Assembleia Geral Extraordinária Itinerante pelo período
máximo de 2 (duas) horas.

É o relatório. Decido.
O referido pleito encontra-se amparo em nossa Carta Magna de 1988, mais

precisamente em seus arts. 5º e 8º que garantem a liberdade sindical e de associação:
 

Art. 5º XVII - é plena a liberdade de associação para fins lícitos,
vedada a de caráter paramilitar;
XXI - as entidades associativas, quando expressamente autorizadas,
têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou
extrajudicialmente;
Art. 8º - É livre a associação profissional ou sindical, observado o
seguinte:
I - a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de
sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao
Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical;
II - é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em
qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica,
na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou
empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um
Município;
III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou
individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou
administrativas;
IV - a assembleia geral fixará a contribuição que, em se tratando de
categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do
sistema confederativo da representação sindical respectiva,
independentemente da contribuição prevista em lei;
V - ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a
sindicato;
VI - é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações
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coletivas de trabalho;
VII - o aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas
organizações sindicais;
VIII - é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do
registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical
e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato,
salvo se cometer falta grave nos termos da lei.

Logo, cabível o pleito.
Diante do exposto, defiro o pedido e determino que sejam oficiados aos Diretores

dos Fóruns de Bequimão, São Bento, Santa Helena, Pinheiro, Guimarães, Mirinzal, Cedral,
Cururupu, Bacuri, São Vicente Ferrer, Matinha, Penalva, Viana, Arari, Vitória, Monção, Santa
Inês, Pindaré-Mirim, Bom Jardim, Zé Doca, Cândido Mendes, Carutapera, Maracaçumé,
Santa Luzia do Paruá, Santa Luzia do Tide, Buriticupu, Olho D'água, Vitorino Freire, Paulo
Ramos, Rosário, Santa Rita, Morros, Icatú, Anajatuba, Cantanhede, Humberto de Campos,
Barreirinhas, São Luís Gonzaga, Bacabal, Pio XII, Lago da Pedra, Poção de Pedras, Igarapé
Grande, Pedreiras, Joselândia, Chapadinha, Urbano Santos, Buriti, Brejo, São Bernardo,
Magalhães Almeida, Tutóia, Araioses, Codó, Coroatá, Timbiras, Coelho Neto, Caixas, Timon,
Parnarama, Presidente Dutra, Tuntum, São Domingos do Maranhão, Barra do Corda, Grajaú,
Dom Pedro, Eugênio Barros, Santo Antônio dos Lopes, Colinas, Mirador, São João dos
Patos, Paraibano, Passagem Franca, Barão de Grajaú, São Francisco do Maranhão, Pastos
Bons, São Domingos do Azeitão, Loreto, São Raimundo das Mangabeiras, Riachão, Balsas,
Carolina, Estreito, Porto Franco, Montes Altos, Amarante do Maranhão, Senador La Roque,
João Lisboa, Carolina, Estreito e São Luís, para disponibilização de espaço nas localidades
destacadas de acordo com o calendário em anexo para realização da Assembleia Itinerante
a ser realizada no período de 19 de setembro de 2022 à 14 de dezembro de 2022, nos
horários também já estipulados, bem como a liberação dos servidores sindicalizados para
participação da Assembleia Geral Extraordinária Itinerante pelo período máximo de 2 (duas)
horas, competindo aos Diretores de cada Fórum estabelecer junto com os referidos
servidores um planejamento a fim de garantir a manutenção mínima das atividades forenses
durante os eventos.

Dê-se ciência ao requerente.
 

Desembargador JOSE DE RIBAMAR FROZ SOBRINHO
Corregedor-Geral da Justiça

Matrícula 140558
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