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SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO MARANHÃO – 

SINDJUS-MA, entidade sindical de primeiro grau, única entidade representativa dos 

servidores do Poder Judiciário do Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ sob o nº 

11.013.026/0001-90, situado na Rua das Cajazeiras, nº 43, Centro – São Luís – MA, 

CEP: 65.015-08, neste ato representado por seu representante legal, que assina abaixo, 

no uso de suas atribuições, vem respeitosamente, perante Vossa Excelência, sob os 

fundamentos de direito expor e, ao final, requerer o que se segue: 

I - DA LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DE REPRESENTATIVIDADE DO 

SINDICATO 

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. 

No mesmo sentido, o Decreto Presencial 7.944/2013, que ratificou a 

Convenção 151 da OIT, para a finalidade da negociação coletiva no serviço público 

“organizações de trabalhadores” apenas as organizações sindicais, assim constituídas 

nos termos do artigo 8º da Constituição Federal de 1988. 

II – DOS FATOS 

1. Em 19 de Junho de 2020, foi publicada a PORTARIA-CONJUNTA-

342020, que estabeleceu 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. 

2. Referida Portaria, estabelece, em seu art. 4º, I, a obrigatoriedade de 

fornecimento, por esse Tribunal de Justiça, de equipamentos de proteção para evitar a 

disseminação da Covid-19, consistente em máscaras e álcool 70º, exclusivamente a 

magistrados, servidores, estagiários, colaboradores, policiais militares e bombeiros 

militares, que prestam serviços nas unidades judiciárias e administrativas do Poder 

Judiciário maranhense. 

3. Em 14 de julho de 2020, foi publicada a PORTARIA-CONJUNTA-392020 

alterou a PORTARIA-CONJUNTA-342020 que, entre outras medidas, autorizou a 

suspensão da retomada do atendimento e prática de atos presenciais dos Fóruns e 

prédios do Poder Judiciário do Estado do Maranhão que ainda não disponham de 



 

 

termômetros digitais para aferição à distância da temperatura das pessoas para 

ingresso em suas dependências. 

4. Chegou ao conhecimento deste Sindicato que, para algumas comarcas, 

foi distribuído, como sendo de uso para assepsia pessoal, álcool em gel destinado 

exclusivamente à limpeza geral, o qual não pode ser utilizado para higiene pessoal 

(limpeza de mãos), conforme consta expressamente em seu rótulo a advertência de “em 

caso de contato com os olhos e a pele lave com água em abundância durante 15 

minutos”.(grifo nosso). 

5. Tal situação reveste-se de especial gravidade, eis que alguns servidores 

que manusearam referido item apresentaram reações alérgicas. 

6. Além disso, tomou-se conhecimento, também, que várias comarcas, da 

mesma forma, não dispõem também de dispenseres para a utilização do produto. 

7. E mais grave de tudo é que, existem comarcas em que, os servidores 

que vem trabalhando regular e presencialmente desde o início do plantão extraordinário 

se quotizaram para adquirir o álcool próprio para a limpeza das mãos, bem como 

mascaras de tecido conforme foto em anexo. 

8. Juntam-se ao presente requerimento, em comprovação ao alegado, os 

Ofícios OFC – 1 VCR - 642020 e OFC – 1 VCR - 672020, da Diretora do Fórum de 

Coroatá, requisição feita pelo presidente da AMMA no processo DIGIDOC Nº 

23262/2020 informando que as comarcas de Santa Luzia, Presidente Dutra e Rosário 

até o presente momento não receberam os equipamentos de proteção individual e 

solicitando os kits dos respectivos equipamentos de que trata o § 2º do art 8º da Portaria 

Conjunta 34/2020- TJ/MA, foto de reação alérgica desenvolvida pelo manuseio do álcool 

impróprio e também fotos das embalagens constando que o material é inapropriado para 

a higiene humana. 

9. Notadamente, os servidores estão empenhados em não permitir 

interrupção da prestação jurisdicional. Todavia, é flagrante a falta de contrapartida do 

Poder Judiciário, o qual, pelas condições impostas, não oferece meios adequadas de 

trabalho, o que impede o atendimento ao público em geral (advogados, membros do 

Ministério Público e da Defensoria Pública, policiais e jurisdicionados) bem como a 

realização audiências e demais atos presenciais. Atividades estas, impossíveis de 

realizar sem que seja fornecido pelo Tribunal de Justiça o respectivo EPI (máscaras, 

luvas, face shield) e os produtos para higiene pessoal (álcool a 70º INPM em gel e 

sabonete) e de limpeza geral (álcool a 70º INPM, líquido e em gel e agua sanitária). 



 

 

III – DO PEDIDO 

Ante o exposto, o SINDJUS/MA, no gozo de suas prerrogativas 

constitucionais, requer, respeitosamente, a Vossa Excelência, nos termos do art. 10, da 

Lei 12.527/2011, que: 

a) Seja encaminhado Ofício Circular, a todas as Comarcas, esclarecendo 

que o álcool gel encaminhado é inservível para higiene pessoal e determinando seu uso 

apenas para limpeza dos ambientes; 

b) Seja fornecido, a todas as Comarcas, material de higiene pessoal, 

incluindo álcool gel 70º próprio para uso humano, que atendam às especificações das 

autoridades sanitárias, com vistas ao combate ao COVID-19; 

c)  Seja encaminhada a este representante laboral, planilha contendo a 

discriminação por Comarca e Unidade Judiciária, da quantidade, especificação 

(incluindo tipo e marca) e finalidade, bem como a data do fornecimento, dos EPI´s, 

produtos de limpeza e de higiene pessoal fornecidos por esse Tribunal de Justiça, em 

cumprimento ao disposto no art. 4º, I, da PORTARIA-CONJUNTA-342020; 

d) Sejam encaminhadas as documentações comprobatórias das medidas 

ora requeridas, no prazo fixado pelo §1º, do Art. 11, da Lei 12.527/2011, qual seja, 20 

(vinte) dias a contar do recebimento do presente requerimento. 

e) Que seja ouvido o grupo de trabalho responsável pelo acompanhamento 

e implementação do retorno das atividades. 

Termos em que, PEDE DEFERIMENTO. 

São Luís, 23 de julho de 2020. 

 

 

 


