
 
 
 
 

 
 
 

AO EXCELENTISISMO SENHOR DOUTOR PRESIDENTE DO EGREGIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO 

 

 

 

 

 

PROCESSO Nº 17969/2020 

 
 

 

 

 

SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO MARANHÃO – SINDJUS-

MA, entidade representativa dos Servidores do Poder Judiciário Estadual, já 

qualificado nos autos, vem, respeitosamente perante Vossa Excelência, por 

meio de seu representante legal, REQUERER o que se segue: 

 

O SINDJUS-MA requereu nos autos que fosse incluído um 

representante dos Servidores, indicado por este Sindicato, no Grupo de 

Trabalho a ser formado para implementação e acompanhamento das medidas 

de retorno gradual ao trabalho presencial. 

 

Neste sentido, foi editada por este Egrégio Tribunal a PORTARIA-

CONJUNTA – 342020 que estabelece protocolos mínimos para retomada das 

atividades presenciais e para a reabertura de todos os fóruns e demais 

unidades prediais que integram o Poder Judiciário do Estado do Maranhão, 

observando as medidas necessárias para a prevenção do contágio pelo novo 

Coronavírus (Covid-19), e dá outras providências. 

 



 
 
 
 

 
 
 

A Portaria supracitada estabeleceu em seu art. 10 a criação de um 

Grupo de Trabalho responsável pela implementação e acompanhamento das 

medidas de retorno gradual ao trabalho presencial. 

 

Ocorre que o inciso VIII do artigo supracitado estabeleceu a 

participação de um “representante dos Servidores”, sem especificar quem 

seria ou como se daria tal escolha. 

 

 A Constituição Federal especificamente no art. 8º, III, que atribui aos 

Sindicatos a representação administrativa e judicial dos trabalhadores:  

 

Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, 

observando o seguinte:  

(...)  

III – ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses 

coletivos ou individuais da categoria, inclusive em 

questões judiciais ou administrativas; 

 

Considerando que o inciso VI do art. 8º da Constituição Federal também 

estabelece como pressuposto de validade das tratativas laborais, a 

participação obrigatória das entidades sindicais:  

 

Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, 

observando o seguinte:  

(...)  

VI – é obrigatória a participação dos sindicatos nas 

negociações coletivas de trabalho;  

 

É direito e dever Constitucional dos Sindicatos representar toda a 

categoria, independente de filiação, nos termos da interpretação do Supremo 



 
 
 
 

 
 
 

Tribunal Federal, sendo, por conseguinte, o único autorizado a tratar de 

interesses coletivos e gerais dos servidores vinculados a essa Egrégia Corte 

 

O SINDJUS-MA tem como um dos fundamentos a busca pela 

preservação da saúde e do bem estar dos Servidores do Judiciário Estadual, 

como vem atuando durante toda a sua historia e, em especial, nesse período 

de Pandemia pelo novo Coronavírus.  

. 

Nesse sentido, o inciso VII do mesmo artigo estabeleceu a participação 

de um membro da Associação dos Magistrados do Maranhão para 

representar a classe.Por esta lógica, pelo princípio Constitucional da Isonomia 

que deve reger os serviços públicos, salutar a participação deste Ente Sindical 

no Grupo de Trabalho aqui em comento. 

 

Assim, o inciso VIII do mesmo artigo que estabeleceu a participação de 

um representante dos servidores para representar a classe de servidores 

deve expressamente constar o Sindicato dos Servidores do Judiciário 

Maranhense (SINDJUS-MA) para exercer tal titularidade neste grupo de 

trabalho 

 

DO PEDIDO 

 

ISTO POSTO, requer o Sindicato dos Servidores da Justiça do 

Maranhão – SINDJUS-MA seja retificada a PORTARIA-CONJUNTA – 342020 

para estabelecer, no art. 10, a participação deste Ente Sindical no Grupo de 

Trabalho responsável pela implementação e acompanhamento das medidas de 

retorno gradual ao trabalho presencial. 

 

Requer ainda a indicação do Presidente em exercício do SINDJUS-MA, 

Sr. George dos Santos Ferreira, para a representação do Sindicato neste 

Grupo de Trabalho. 



 
 
 
 

 
 
 

 

Aproveita a oportunidade para solicitar que o presente Processo 

Administrativo nº 17969/2020 seja encaminhado para o Desembargador José 

Jorge presidente do Comitê Estadual de Saúde do Maranhão. 

 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

 

São Luís, 22 de junho de 2020. 

 

 

 

 


