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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO TITULAR DA 3ª 

VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO LUÍS – MA  

               

Ref. Proc. n°30502/2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO ESTADO 

DO MARANHÃO – SINDJUS/MA, já devidamente qualificado nos autos do 

processo em epígrafe como substituto processual de seus representados, servidores 

ativos e aposentados ocupantes de cargos de nível fundamental, médio e superior 

do Poder Judiciário do Maranhão, por seu advogado in fine assinado, vem à 

presença de V. Exa. requerer o  CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE 

FAZER  PREVISTA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO  na 

forma que passa a aduzir: 

 

O requerente, enquanto entidade sindical de primeiro grau que 

representa os servidores ativos e aposentados ocupantes de cargos de nível 

fundamental, médio e superior no Poder Judiciário do Maranhão, apresentou ação  
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judicial pleiteando a incorporação do percentual  6,1% e parcelas pretéritas (desde 

março de 2009 ou desde a data da nomeação do servidor para os que ingressaram 

posteriormente a esta data) decorrente das Leis Estaduais nº8.970/2009 e 

nº8.971/2009, que deu tratamento remuneratório diferenciado a servidores 

estaduais ensejando diferença de 6,1% aos servidores representado pelo requerente. 

 

           A ação foi julgada improcedente em primeira instância, tendo o 

Tribunal de Justiça do Maranhão, em sede de recurso de apelação dado provimento 

a demanda (fls. 177/187 e 270/275). A ação transitou em julgado (345/347) 

acolhendo a tese do autor/exequente com a fixação da incorporação do  percentual 

de reajuste de 6,1% em favor dos substituídos, bem como parcelas pretéritas.  

 

            O Estado do Maranhão até a presente data não implantou o 

referido percentual de 61,%(seis vírgula um por cento), obrigação de fazer, 

nos vencimentos/proventos dos substituídos. 

 

           Portanto, o exequente comparece a esse Juízo com o fito de que 

prevaleça o estado de direito no que se refere ao cumprimento da decisão 

exeqüenda, na parte atinente a obrigação de fazer: 

 

 Ante o exposto, requer: 

 

a) Que seja oficiado através de mandado judicial o Estado do 

Maranhão e o Tribunal de Justiça do Maranhão para cumprir imediatamente a 

decisão exequenda no que se refere à obrigação de fazer com relação a todos os 

filiados do sindicato requerente, a saber: implantar imediatamente o percentual de  
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6,1%(seis vírgula um por cento) nos vencimentos e proventos de todos os  

servidores ativos e aposentados ocupantes de cargos de nível fundamental. Médio e 

superior do Poder Judiciário do Maranhão filiados ao SINDJUS/MA; 

 

b) Que o Estado do Maranhão e o Tribunal de Justiça do 

Maranhão comprovem  formalmente nos autos o cumprimento da obrigação de 

fazer em relação aos servidores filiados ao sindicato requerente. 

 

           Termos em que, 

a. deferimento. 

                             São Luís, 18 de outubro de 2019. 

p.p PEDRO DUAILIBE MASCARENHAS 

Advogado, OAB/MA 4.632 

 

p.p. MARIANA GOMES MASCARENHAS 

Advogado, OAB/SP 37637 

 

p.p ALICIA SANTANA D. MAGALHÃES 

Advogada, OAB/MA 11.902 

p.p DORIANA DOS SANTOS CAMELLO 

Advogada, OAB/MA 6170 

 

p.p. RAYSSA FERREIRA CANTANHEDE 

Advogada, OAB/MA 16.451 

 

p.p ROBERTO DOS SANTOS BULCÃO 

Advogado, OAB/MA 12.219 

 


