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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO 

 

 

 

Referente ao Processo 20856/2022 

 

Assunto: Ofício OAB-MA nº 086/2020 – GP, enviado ao Presidente do Tribunal 

de Justiça do Estado do Maranhão, acerca do horário de funcionamento do Poder 

Judiciário Maranhense.  

 

 

 

 

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, 

George de Jesus dos Santos Ferreira, no uso de suas atribuições, serve-se do 

presente para requer e tratar sobre horário de funcionamento das atividades 

presenciais do Poder Judiciário do Estado do Maranhão tratado no Ofício em 

epígrafe, encaminhado a este Tribunal pela Presidência da Ordem dos Advogados 

do Brasil, Seccional Maranhão. 

 

I - DA LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DE REPRESENTATIDADE 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; 
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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. DO INGRESSO COMO TERCEIRO INTERESSADO 

 

O SINDJUS/MA é sindicato de base, sem fins lucrativos, fundado 

em 16 de março 1994, que possui como objetivo a representação dos interesses 

da categoria, ajuizando ações coletivas, dentre outras, buscando sempre a defesa 

dos servidores do Poder Judiciário Estadual contra os abusos em massa 

cometidos em todo o território nacional. 

O Estatuto Social do peticionante aborda de forma específica a 

sua qualificação para salvaguardar os direitos dos Servidores, conforme previsão 

do art. 2º, em anexo. 

Assim, significa dizer que é o estatuto do requerente que lhe 

confere legitimidade para atuar na presente demanda, em função de que uma de 

suas finalidades institucionais é a busca do direito individual e coletivo dos seus 

filiados. 

Consoante arguido, a Constituição Federal, em seus artigos 5º, 

inciso XXI e 8º, inciso III, é direito das entidades associativas representar seus 

filiados e faculta às estas a defesa dos interesses individuais ou coletivos de seus 
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membros. Dessa forma, o requerente atende o requisito da representatividade e 

a matéria possui relevância extrema para os membros da categoria representada. 

Este SINDJUS/MA, haja vista o seu interesse direto no tema vez 

que afeta diretamente os servidores da justiça do Maranhão, reitera o seu 

interesse em ingressar como terceiro interessado na presente demanda, podendo 

trazer ao processo em epigrafe subsídios relevantes deslinde da demanda. 

 

III – DOS FATOS E DOS DIREITOS 

 

Esta entidade sindical tomou conhecimento do Ofício OAB-MA nº 

086/2020 – GP (Processo nº 20856/2022) enviado a este Tribunal de Justiça do 

Estado do Maranhão, requerendo o retorno integral e imediato das atividades 

presenciais no horário de expediente das 08:00h (oito horas) às 18:00h (dezoito 

horas), sob o fundamento de não limitar o ambiente de trabalho dos servidores e 

magistrados, bem como a evitar aglomerações e otimizar as atividades 

jurisdicionais. 

Ocorre que a Resolução – GP 2-2021, que dispõe sobre o 

funcionamento do Poder Judiciário do Estado do Maranhão e dá outras 

providências, atualmente em vigor, atende aos anseios das demandas 

processuais, não acarreta prejuízos à sociedade, ou à prestação jurisdicional 

maranhense. 

É importante mencionar que o ato normativo em questão está em total 

consonância com o Acórdão proferido nos autos do Processo nº 0004050-

98.2020.2.00.0000, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que versa sobre a 

inerente autonomia de cada órgão jurisdicional em regulamentar o expediente de 

suas, independentemente de crise sanitária. 

Nos termos do art. 96, inciso I, alínea “a”, da respeitosa Constituição 

Federal de 1988, é competência privativa do Tribunais dispor sobre o 

funcionamento de seus respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos. 

É oportuno trazer, pois, que em detrimento da pandemia que assolou 

o país nos últimos dois anos, o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão 

adotou protocolos sanitários como o teletrabalho extraordinário, a fim de conter 

os avanços de contágios pelo novo coronavírus.  

Mesmo prestando as atividades jurisdicionais na forma remota 

durante ano de 2021, seja em teletrabalho ordinário ou o extraordinário, 

pertinente destacar que no judiciário maranhense não houve queda de 
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produtividade, mas sim, aumento, conforme consta em notícia da Corregedoria 

Geral de Justiça1: 

 
“(...) as varas da Justiça Comum foram responsáveis pela 
maioria dos atos realizados, com 13.490.663 atos do total 
realizado. Os Juizados Especiais ficaram na segunda 
posição, com 1.940.870 atos, e, em terceira, as Turmas 
Recursais, com 558.969 atos”2 
 

Inclusive, mesmo sendo um ano pandêmico e o expediente, nos termos 

da Resolução – GP 2-202, ter sido reduzido, no ano de 2021 houve o recorde de 

produtividade na justiça de 1º grau3, conforme dados extraídos do Sistema 

TermoJuris4. Pontua-se que os números são bastante representativos em relação 

aos anteriores onde o trabalho era prestado, principalmente, na forma presencial, 

e boa parte dos processos ainda se realizavam com autos físicos. 

Ainda, para melhor atender ao público externo interessado em ser 

atendido em todo o horário de expediente forense no âmbito do Judiciário 

Maranhense, foi regulamentado, por meio de Portaria-Conjunta nº 102021, o 

Balcão Virtual, em que as secretarias e diretorias judiciais tanto de primeiro e 

segundo grau prestam atendimento ao público em geral, de forma a assegurar as 

garantias fundamentais da prestação jurisdicional e o amplo acesso aos serviços 

judiciais, preconizadas no art. 5º da Constituição Federal de 1988.  

Sendo mantido o funcionamento do Balcão Virtual, atividade que já 

amplia as possibilidade de atendimento ao jurisdicionado, dispensável, data 

vênia, a extensão do horário para atendimento presencial, consoante foi 

requerido. 

Além disso, destaca-se que há comarcas que estão em total 

digitalização de seus processos físicos, bem como o próprio Tribunal de Justiça 

firmou contrato com empresas para estes fins, promovendo mais celeridade de 

ações5, em razão disso, não se faz necessário o retorno integral do expediente 

                                                             
1 ASCOM CGJMA “Justiça de 1º grau produz mais de 15 milhões de atos em um ano de pandemia”  2021, 

Disponível em: https://www.tjma.jus.br/midia/cgj/noticia/502438 Acesso em 09 de maio de 2022. “De 11 de 

março de 2020 a 11 de março de 2021, os juízes de direito realizaram 346.822 julgamentos, 350.818 decisões 

e 852.499 despachos. Em apoio à atividade judicante, no âmbito da secretaria judicial, os servidores produziram 

14.440.363 atos processuais, dentre citações, intimações, expedição de certidões, juntadas e outros 

expedientes”.  
2 Os dados foram levantados pela Assessoria de Informática, e extraídos dos sistemas de controle processual 

utilizados pela Justiça estadual do Maranhão: PJe, Themis PG, PROJUDI, VEP e SEEU (Conselho Nacional de 

Justiça). Os dados são centralizados no TJMA DW e sistema BI (Business Intelligence) do Tribunal de Justiça 
3 ASCOM CGJ MA “Produtividade da Justiça de 1º grau bate recorde em 2021” Disponível em: 

https://www.tjma.jus.br/midia/cgj/noticia/505683 Acesso em: 09 de maio de 2021. 

https://www.tjma.jus.br/midia/cgj/noticia/503778 
4Produtividades de Juízes https://termojuris.tjma.jus.br/productivity-head-judges 
5 “O Tribunal de Justiça do Maranhão, por meio da Diretoria Judiciária e Divisão de Digitalização e Virtualização 

de Processos Judiciais no 2º Grau, virtualizou mais de 6 mil processos físicos do acervo existente no Tribunal 

– que é de aproximadamente 30 mil processos – para o PJe 2º Grau’’  

https://www.tjma.jus.br/midia/cgj/noticia/502438
https://www.tjma.jus.br/midia/cgj/noticia/505683
https://www.tjma.jus.br/midia/cgj/noticia/503778
https://termojuris.tjma.jus.br/productivity-head-judges
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jurisdicional, visto que as maiorias dos processos estão digitais ou em fase de 

migração para o PJE (Processo Judicial Eletrônico). 

A facilidade de acesso, como a distribuição de ações, a velocidade da 

tramitação processual faz com que gere a continuidade de avanços almejados, 

bem como a modernidade. Nesse contexto, os demais Tribunais de Justiça do 

Brasil também estão passando por amplas mudanças, assim como o TJMA, 

configurando uma nova realidade de trabalho para os atores do sistema de 

justiça. 

É de suma importância mencionar, outrossim, que alguns Tribunais 

de Justiça já adotaram o teletrabalho permanente, como o Poder Judiciário 

Amazonense, através de Resolução nº 11/2021, em acordo com Resolução 227 

do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e a necessidade de aperfeiçoamento e 

modernas comunicações trazidas pelos avanços tecnológicos.  

Por fim, consigna-se que a Associação dos Magistrados do Maranhão -

AMMA, quanto ao mesmo Ofício apresentado pela OAB/MA, se manifestou no 

sentido de que seja rejeitado o pedido de alteração do horário de expediente do 

Poder Judiciário do Maranhão, reiterando os fundamentos neste documento 

tratados e, além desde, narrando o “absoluto incremento na produtividade 

acompanhado de impactante economia de recursos públicos, decorrente da 

adoção do regime de teletrabalho”.  

Evidente, portanto, que não há de se falar em prejuízo advindo do 

horário de atendimento ao jurisdicionado estabelecido pela Resolução – GP 2-

2021 deste TJMA, uma vez que a própria sociedade, advogados, servidores e 

demais se adequaram cabalmente ao expediente estabelecido que, segundo o 

alhures demonstrado, em suma, se evidenciou, nos últimos anos, alta 

produtividade e celeridade nas resolutividades de processos judiciais e 

administrativos, cumprindo, os servidores do judiciário e este TJMA, com sua 

relevante finalidade perante à sociedade. 

                                                             
ASCOM TJMA. Mais de 6 mil processos físicos do TJMA já foram virtualizados. 2021, Portal do Poder 

Judiciário do Estado do Maranhão > Disponível em: https://www.tjma.jus.br/midia/tj/noticia/503767 . 

Acesso em: 09 de maio de 2022. 

Gráfico de virtualização de processos mensais. Disponível em: https://termojuris.tjma.jus.br/virtualized-

processes  

 

 

https://www.tjma.jus.br/midia/tj/noticia/503767
https://termojuris.tjma.jus.br/virtualized-processes
https://termojuris.tjma.jus.br/virtualized-processes
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IV - DOS PEDIDOS 

 

Ante ao exposto e visto que comprovada a inocorrência de prejuízo à 

sociedade, inexistência de queda na produtividade dos atores da justiça, bem 

como o expediente definido pela Resolução – GP 2-2021 está em conformidade 

com as peculiaridades locais do Estado, o SINDJUS\MA, roga, respeitosamente, 

a v. Excelência:  

a) A inclusão desta entidade sindical de base, na qualidade de terceiro 

interessado, no Processo Administrativo nº 20856/2022. 

b) A rejeição do pedido de alteração de horário de expediente do Poder 

Judiciário do Estado do Maranhão, mantendo o estabelecido pela 

Resolução – GP 2-2021, que estabelece que o expediente se 

realizará de segunda a sexta-feira, das 8h (oito horas) às 15h 

(quinze horas), com atendimento ao público de 8h (oito horas) às 

13h (treze horas), ficando assegurado o regime de plantão judicial 

com atendimento ao público com questões urgentes. 

c) Em caso de o Processo ser levado para julgamento pelo Pleno deste 

Tribunal de Justiça em sessão administrativa extraordinária, por 

ventura marcada para o dia 11 de maio de 2022, ou em sessão 

administrativa ordinária, que seja garantido a este SINDJUS/MA o 

direito ao tempo para sustentação oral. 

Sem mais a apresentar, reiteramos nossos protestos de elevada 

estima e consideração. 

 

São Luís/MA, 10 de maio de 2022. 

 

 

 

GEORGE DE JESUS DO SANTOS FERREIRA 

Presidente do SINDJUS/MA 
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