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EXMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

DO ESTADO DO MARANHÃO – TJ/MA 

 

Assunto: Regime de Sobreaviso no Plantão Extraordinário 

PROC. Nº 10925/2020 APENSADO AO PROC. Nº 110972020 

 

 

 

 

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,mui respeitosamente, perante Vossa Excelência, 

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

 

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; 

 

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: 



 

2 
  

2 
 

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 

 

O Poder Judiciário do Maranhão publicou a Portaria- Conjunta 

nº 142020, estabelecendo novas medidas temporárias de prevenção ao 

contágio pelo Coronvírus (COVID-19). 

 

Conforme a norma, baseada na Resolução 313/2020, do 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ), os prazos processuais estão 

suspensos até 30 de abril, com possibilidade de prorrogação, o 

expediente interno das unidades administrativas, ressalvadas as 

atividades e serviços essenciais, estritamente definidos no artigo 2º, §1º, 

da Resolução CNJ nº 313/2020. 

 

As chefias dos serviços e atividades essenciais devem 

organizar a metodologia de prestação de serviços, prioritariamente, em 
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regime de trabalho remoto, exigindo-se o mínimo necessário de 

servidores em regime de trabalho presencial. 

 

Foi estabelecido o regime de Plantão Extraordinário, no 

âmbito do Poder Judiciário do Maranhão, para uniformizar o 

funcionamento dos serviços judiciários e garantir o acesso à justiça 

neste período emergencial. 

 

O Plantão Extraordinário importa em suspensão do trabalho 

presencial de magistrados, servidores, estagiários e colaboradores nas 

unidades judiciárias, assegurada a manutenção dos serviços essenciais. 

 

Ainda conforme a Portaria, todas as unidades judiciárias do 

Estado devem atuar em regime de trabalho remoto, pelos meios 

tecnológicos disponíveis, devendo a chefia imediata definir escala de 

sobreaviso em regime de rodízio de servidores, com o número mínimo 

necessário para eventual atendimento presencial ou cumprimento 

presencial de atos judiciais urgentes, nos casos estritamente 

indispensáveis, a critério da chefia imediata. 

 

Ocorre que a Comarca de Imperatriz - MA vem descumprindo 

a Norma ao determinar a prestação do serviço de forma presencial, e 

não em regime de sobreaviso como determina a Portaria. 

 

Não obstante, apesar de não previsto na portaria ou na 

resolução 313 do CNJ a explicitação de demais medidas internas, mas 

deixando-se ao bom senso dos diretores de fórum, é necessário o 

aditamento da Portaria geral, para que se preveja obrigatoriamente, 

que seja disponibilizado ao servidor de plantão, mascaras, álcool em 

gel, e regras mínimas de isolamento social entre servidores e aqueles 
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que eventualmente tenham que ser atendidos, quando superada a 

hipótese do atendimento remoto. 

 

O regime de Sobreaviso implica necessariamente que o 

servidor, à distância e submetido ao controle patronal por instrumentos 

telemáticos ou informatizados, permaneça em sua residência, em 

regime de plantão ou equivalente, aguardando a qualquer momento o 

chamado para o serviço durante o período de descanso, o que vem 

acontecendo na atual situação é a não observância da regra de 

atendimento remoto, obrigando aos servidores que estejam 

presencialmente desenvolvendo as suas atividades. 

 

Obviamente, trata-se este requerimento, também de uma 

denúncia por descumprimento a Portaria- Conjunta nº 142020, o que de 

imediato, pode ensejar procedimentos junto à Corregedoria Geral de 

Justiça e ao Conselho Nacional de Justiça. No entanto, cabe ao próprio 

Tribunal de Justiça a adoção de medidas imediatas para fiscalizar o 

cumprimento de suas próprias designações. 

 

III – DO PEDIDO 

 

Pelo exposto, o Sindjus/MA, no gozo de suas prerrogativas 

constitucionais, requer, respeitosamente, a Vossa Excelência que 

determina a Diretoria do Fórum de Imperatriz – MA, e de outras 

Comarcas que porventura vierem a descumprir a referida norma, que 

determinem e cumpram escala de sobreaviso em regime de rodízio de 

servidores, com o número mínimo necessário para eventual 

atendimento presencial ou cumprimento presencial de atos judiciais 

urgentes, nos casos estritamente indispensáveis, sendo regra o 

atendimento remoto conforme estabelecido em Portaria Conjunta nº 
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142020 deste Tribunal e Resolução 313/2020, do Conselho Nacional de 

Justiça. 

Ademais, requer que seja determinada ações básicas no 

intuito de disponibilizar aos servidores em plantão: mascaras, álcool em 

gel, e regras de isolamento social entre os servidores, dentre as quais, 

sugere o melhor uso do espaço físico do Fórum, evitando-se que se 

tenha mais de dois servidores em um espaço fechado, com a distância 

de pelo menos dois metros entre cada posto de trabalho. 

 

Termos que, 

Pede e espera deferimento. 

 

São Luís – MA, 24 de março de 2020 

 

 

 

 

ANIBAL DA SILVA LINS 

Presidente SINDJUS-MA 


