
São Luis (MA), 04 de dezembro de 2018.

Ofício nO149 /2018-GP-SINDJUS/MA

À
Sua Excelência, o Senhor
José Joaquim Figueiredo dos Anjos
DD Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão - TJMA
São Luis - Ma

Assunto: JUNTADA DE MANIFESTAÇÃO
Referência: Processo Administrativo nO52.703/2018 - DIGIDOCITJMA.

ExcelentíssimoSenhor,

O SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTiÇA DO ESTADO DO
MARANHÃO - SINDJUS/MA, entidade sindical de primeiro grau, que
representa legalmente os servidores do Poder Judiciário do Estado do
Maranhão, já devidamente qualificado nos autos em epígrafe, vem,
respeitosamente, perante a autoridade de Vossa Excelência expor e requerer o
que segue.

Em processo de negociação com a administração desse Tribunal de
Justiça que permitissem o cumprimento da Resolução 219 do Conselho
Nacional de Justiça - CNJ por essa Egrégia Corte sem prejuízo para os
servidores, este sindicato foi instado a se pronunciar sobre sua concordância,
ou não, com a alteração da Lei 10.712/2017, que estabelece o cronograma
para que, até 2022, 50% dos cargos comissionados do judiciário maranhense
sejam ocupados por servidores efetivos, como também sobre o nada a opor da
categoria à proposta de criação de mais um cargo de Assistente de Magistrado
de Primeiro Grau, extinção da Gratificação por Atividade Judiciária - GAJ e
criação de duas FunçõesGratificadas - FG por cada Secretaria Judicial.

Apesar da instuição da Lei Estadual nO10.712/2017, que estabelece
o cronograma para que, até 2022, 50% dos cargos comissionados do judiciário
maranhense sejam ocupados por servidores efetivos, ser um compromisso
programático da atual diretoria do SindjusMA e uma antiga reivindicação de
todos os servidores do quadro efetivo do Poder Judiciário Brasileiro, a diretoria
deste sindicato, democraticamente, submeteu o pedido do Tribunal de Justiça à
discussão e deliberação da categoria, em assembléia geral extraordinária,
realizada aos 03 de novembro do corrente ano, como também os demais
pleitos da administração para, no entender desta, poder dar cumprimento à
Resolução 219 do CNJ sem prejuízo para os servidores do quadro efetivo e
para a prestação jurisdicional no Estado do Maranhão.



Por maioria, os servidores representados pelo SindjusMA decidiram
na referida assembléia geral aceitar em parte as propostas da administração,
mas condicionando expressamente isso ao atendimento das seguintes
reivindicações da categoria:

"t") Que fosse alterada a resolução do concurso de remoção de
servidores efetivos do TJMA, suprimindo-se a exigência de
concomitante substituição do servidor removido por outro
ocupante de mesmo cargo e respeitando-se ainda, e doravante,
o indice mínimo de 50% (cinqüenta por cento) da força de
trabalho remanescenteda unidadejudicial, após a conclusão do
referido concurso de remoção;

2°) Que a GAJ - Gratificação por Atividade Judiciária fosse
mantida e que a possibilidade de criação de novas Funções
Gratificadas (FG) seja limitada à atividade de Conciliador
Judicial;

3°) Que fosse assegurado o pagamento de pelo menos 5,4% de
reposição inflacionária na folha de salários dos servidores
efetivos já na folha de salários de dezembrodo corrente ano;

4°) Que, no mesmo projeto de lei de que trata o item anterior,
fosse instituída a DATA BASE para revisão anual da tabela de
vencimentos e verbas indenizatórias da categoria;

5°) Que fosse instituída, concomitantemente, por projeto de lei,
a Mesa de Negociação e Conciliação Permanente entre os
servidores, através do SindjusMA, e o Tribunal de Justiça do
Maranhão, com o intuito de encaminhar todas as questões de
interesse coletivo da categoria junto à administração dessa
Egrégia Corte, seja referente à reposição anual de perdas
inflacionárias, pretéritas ou futuras, seja referente ao
desenvolvimento na carreira dos servidores efetivos, às suas
condições de trabalho e saúde, dos membros ativos,
aposentados e pensionistas, efetivos ou comissionados da
categoria;

6°) Que seja extinta toda e qualquer punição decorrente de
participação dos servidores representados pelo SindjusMA nos
movimentos paredistas de 2014 e 2015,garantindo-se assim a
devolução dos descontos e reposição dos dias parados bem
como imediatamente extintos os respectivos processos
judiciais por via da conciliação;

7°) Que seja garantido pelo Tribunal de Justiça que nenhum
servidor representado pelo Sindjus-MA será removido de ofício
para cumprimento da Resolução 219 do CNJe, por conseguinte,
que sejam asseguradaspela administração dessaEgrégia Corte
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outras formas de cumprimento da determinação daquele
Augusto Conselho de priorização da Justiça de Primeiro Grau;

8°) Que seja estendido o direito ao Te/etrabalho para todos
servidores do Poder Judiciário do Estado do Maranhão, exceto
para aqueles cuja natureza de suas funções seja incompatível
com a atividade virtual, a saber: oficiais de justiça, comissários
da infância emotoristas;

9°) Que seja alterada a Resolução do Auxílio Saúde, criando-se
uma nova tabela por faixa etária para que os servidores com
mais idade recebam valores maiores e compatíveis com o custo
de seus respectivos planos de assistência médica e hospitalar;

10°) Que seja instituído o Auxílio Creche para os servidores e
servidoras do Poder Judiciário do Estado do Maranhão.11

Também ficou consignado na assembléia geral que, em caso do
não atendimento qualquer uma das condições acima, a diretoria do SindjusMA
fica expressamente proibida de assinar qualquer acordo com a administração
do Tribunal de Justiça do Maranhão, em que manifeste concordância com a
alteração das regras previstas na Lei Estadual nO10.712/2017, que impliquem
na adoção de percentuais abaixo de 50% dos cargos comissionados para
provimento de cargos comissionados por servidores do quadro efetivo dessa
Corte, ao final do seu cronograma de implementação em 2022.

Tais informações foram prestadas pelo SindjusMA ao Tribunal de
Justiça, através do Ofício 145/2018, de 05 de novembro de 2018, que gerou o
Processo Administrativo nO52.703/2018 - DIGIDOCITJMA.

Após o protocolo pelo SindjusMA do ofício que informou o Tribunal
de Justiça da decisão da assembléia geral supra mencionada, representantes
da administração comunicaram formalmente aos representantes do sindicato
o posicionamento da Presidência dessa Egrégia Corte quanto à pauta de
reivindicações da categoria. Apesar de ter havido concordância total em
alguns pontos, a administração apresentou formulações sobre diversos itens
que na forma, ou na forma e no conteúdo, divergiram do que fora pleiteado e
comunicado pelos servidores através do Ofício 145/2018, de 05 de novembro
de 2018 do SindjusMA. Por esse motivo, não houve consignação ainda de
qualquer TERMO DE ACORDO. Mas ficou consignado na ata da referida
reunião que as partes continuariam buscando a construção de soluções de
consenso que permitissem a assinatura de um acordo.

Na oportunidade, ficou consignado ainda em ata que os
representantes do SindjusMA dependem do atendimento dos 10 itens
pleiteados pelos servidores e aprovados em assembléia geral para que
pudessem legalmente subscrever qualquer acordo, que implique na
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]concordância do sindicato com alterações na atual redação da Lei Estadual
10.712/2017.

Os representantes do SindjusMA aguardaram então a rodada de
conversações seguinte, a qual ocorreu no dia 29 do corrente. Nessa ocasião,
os representantes da administração do Tribunal de Justiça apresentou uma
minuta de TERMO DE ACORDO sobre os pontos acima elencados, com o
seguinte teor:

"No tocante aos 10 pedidos formulados pelo Sindicato no
Ofício mencionado, o TJMA se comprometeu em atender da
seguinte forma:

ITEM 1 - No que se refere ao Concurso de Remoção,
considerando a necessidade de prévia tramitação de processo
normativo, o Tribunal de Justiça determinará a realização de
estudo técnico, pela sua Diretoria de Recursos Humanos, no
sentido de compatibilizar a proposta à garantia de
funcionalidade das Unidades, de forma a não inviabilizar o
exercício do serviço, inclusive no que concerne à exigência de
substituição concomitante. (Remoção de servidores de acordo
com a Tabela de Lotação de Pessoal (TLP), garantindo a
funcionalidade das Unidades Judiciais).

ITEM2 - A Gratificação por Atividade Judiciária (GAJ) não será
extinta pelo Tribunal de Justiça do Maranhão.

ITEM3 - No que se refere as reposições, o Tribunal de Justiça
concederá reajuste na tabela de vencimentos em 2,94%, a
todos os servidores, a partir de janeiro de 2019.No tocante à
diferença percentual para o índice de reajuste de 5,4%, será
realizado em 15 dias úteis, após o encerramento do primeiro
quadrimestre fiscal de 2019, estudo de impacto orçamentário,
pela Diretoria Financeira deste Tribunal, para fins de
elaboração de projeto de lei a ser encaminhado para a
Assembleia Legislativa. (Para fins de implementação desta
medida, se faz necessário avaliar a arrecadaçãoestadual e, por
consequente, o repasse que será feito ao TJMA, para que o
impacto do reajuste não comprometa o cenário financeiro do
Judiciário, o que prejudicaria os servidores, caso esta cautela
não seja adotada).

ITEM4 - O Tribunal de Justiça, observado o trâmite legislativo,
fixará data base nos termos propostos pela Diretoria
Financeira, qual seja, mês de referência outubro, com efeitos
financeiros a partir dejaneiro do exercício seguinte, desde que
estejamassegurados os créditos orçamentários. (A data-base
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será fixada no dia 28 de outubro, Dia do Servidor, como forma
de homenageá-lo).

ITEM 5 - O Tribunal de Justiça providenciará ato normativo
para criação daMesade Negociação e Conciliação

Permanente. (Primeira reunião já ocorreria no dia 17 de
dezembro do ano em curso).

ITEM 6 - No que tange aos movimentos paredistas de 2014 e
2015, tendo em vista que a matéria já se encontra judicializada,
o Tribunal de Justiça do Maranhão não se opõe a negociar
sobre o tema desde que seja oportunizado o foro competente
(Sugestão de audiência de conciliação em 2° Grau). Sugere-se
a devolução através de mutirões patrocinados pela
Presidência em conjunto com a CGJ-MA, de forma a
compensar eventuais faltas, considerando, ainda, os
parâmetros estabelecidos pela Resolução n" 219 do CNJ.

ITEM 7 - Quanto à remoção horizontal compulsória, exigência
da Resolução n" 219, do CNJ, para fins de cumprimento da
lotação paradigma, em havendo acordo firmado entre o
Sindjus e o TJMA em relação à Resolução n" 88 do CNJ, objeto
do Termo de Acordo, o que possibilitará o equacionamento da
força de trabalho, o Tribunal de Justiça não proporá a medida
quando da apresentação de proposta da Resolução n" 219,
junto ao CNJ.

ITEM 8 - O Tribunal de Justiça expedirá nova resolução
disciplinando o teletrabalho, assim que for concluido o estudo,
já em desenvolvimento, pela Comissão incumbida da matéria.
(O estudo já contempla a expansão do teletrabalho para todos
os analistas e técnicos. Será viabilizada a expansão para os
auxiliares, desde que seja possível aferir a produtividade).

ITEM 9 - No tocante ao auxílio-saúde, o Tribunal de Justiça
aguardará proposta de tabela (por faixa etária) que será
apresentada pelo Sindjus para fins de implementação da
medida de acordo com a disponibilidade orçamentária.

ITEM 10 - O Auxílio-Creche já integrava o projeto de gestão da
atual Presidência, que formulará ato administrativo para
disciplinar a matéria, bem como implantará a medida de
acordo com a disponibilidade orçamentária. II
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A referida minuta foi submetida à análise da Diretoria do Sindicato,
juntamente com sua assessoria técnica, sobre a compatibilização entre a
minuta do referido TERMO DE ACORDO com o que foi expressamente

delimitado pela assembléia geral da categoria como condição autorizadora
para que a direção do SindjusMA subscreva qualquer concordância com a
possível alteração Lei Estadual nO10.712/2017.

Ao final, a Diretoria do SindjusMA deliberou o que, através do presente
instrumento, comunica à Presidência do Tribunal de Justiça do Maranhão, bem
como a todos os servidores representados por este sindicato:

I - No tocante à alteração da resolução do Concurso de
Remoção, a redação ora proposta na minuta do TERMODE
ACORDOpela administração do Tribunal de Justiça não está
compatível com o que está expressamente requerido pelos
servidores do Poder Judiciário do Estado do Maranhão e
autorizado pela assembléia geral da categoria como condição
indispensável para que haja o aval do sindicato, sendo,
portanto, nula de pleno direito qualquer manifestação de
concordância, individual ou coletivamente, dos dirigentes do
SindjusMAao mencionado texto;

/I - No tocante à manutenção da GAJ, houve compatibilidade e
atendimento integral com o que foi reivindicado pelos
servidores através do SindjusMA para a direção do Tribunal de
Justiça do Estado do Maranhão;

11/ - No tocante às reposições inflacionárias e a implantação do
índice de 5.4% na folha de salários de dezembro de 2018, a
redação ora proposta na minuta do TERMODE ACORDOpela
administração do Tribunal de Justiça também não está
compatível com o que está expressamente requerido pelos
servidores do Poder Judiciário do Estado do Maranhão e
autorizado pela assembléia geral da categoria como condição
indispensável para que haja o aval do sindicato, sendo,
portanto, nula de pleno direito qualquer manifestação de
concordância, individual ou coletivamente, dos dirigentes do
SindjusMAao mencionado texto;

IV - No tocante à fixação de DATA BASE a administração
concorda apenas em parte com o pleito dos servidores e
assume compromisso de enviar projeto de lei para a
Assembléia Legislativa, fixando o dia 28 de outubro de cadaano
para essa finalidade, havendo, por conseguinte,
compatibilidade de mérito entre a proposta do Tribunal de
Justiça com aquilo que foi expressamente requerido pelos
servidores do Poder Judiciário do Estado dor: :
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autorizado pela assembléia geral da categoria como condição
indispensável para que haja o aval do sindicato.

v - No tocante à criação da Mesa Permanente de Negociação
por projeto de lei, a administração do Tribunal de Justiça do
Maranhão atende parcialmente o pleito dos servidores
apresentadopelo SindjusMA. A administração admite criar uma
norma para regulamentar a negociação coletiva de cunho
classista no âmbito do Poder Judiciário Estadual. Todavia não
se compromete expressamenteem fazê-lopor projeto de lei, e

não por portaria, ou resolução do Pleno Administrativo,
destoando do que fora expressamente delimitado como
condição pela assembléiageral da categoriapara participação

do SindjusMA do TERMODE ACORDOpara alteração da Lei
10.712/2017.Pelo exposto, a redação ora proposta na minuta do
TERMODEACORDOpela administração do Tribunal de Justiça
também não está compatível com o que está expressamente
requerido pelos servidores do Poder Judiciário do Estado do
Maranhãoe autorizado pela assembléiageral da categoria como
condição indispensável para que haja o aval do sindicato,
sendo, portanto, nula de pleno direito qualquer manifestação de
concordância, individual ou coletivamente, dos dirigentes do
SindjusMA ao mencionado texto;

VI- No tocante à extinção a toda e qualquer punição decorrente
de participação de servidores do Poder Judiciário do Estado do
Maranhão em movimento grevista, a administração admite a
realização de nova audiência de conciliação futuramente com o
sindicato sobre essamatéria. Por reiteradas vezes,o SindjusMA
já apresentou proposta de conciliação sobre esse tema ao
Tribunal de Justiça do Maranhão. Até o momento, entretanto,
inclusive na presente tentativa de construção de um TERMODE
ACORDO, não houve qualquer manifestação concordância
expressa da administração com os termos por reiteradas vezes
propostos pelo sindicato, seja em esfera judicial, seja sob a
mediação do Conselho Nacional de Justiça - CNJ. Portanto,
diante da falta de segurança e clareza quanto ao efetivo e
satisfatório atendimento do presente item pela administração, a
redação ora proposta na minuta do TERMODE ACORDOpela
administração do Tribunal de Justiça também não está
compativel com o que está expressamente requerido pelos
servidores do Poder Judiciário do Estado do Maranhão e
autorizado pela assembléia geral da categoria como condição
indispensável para que haja o aval do sindicato, sendo,
portanto, nula de pleno direito qualquer manifestação de
concordância, individual ou coletivamente, dos dirigentes do
SindjusMA ao mencionado texto;
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VII - No tocante à garantia de não serem realizadas remoções
ex-ofício para cumprimento da Resolução 219, a administração
do Tribunal de Justiça se compromete em atender o pleito dos
servidores mediante a alteração da Lei do Estado do Maranhão
n" 10.712/2017.

VIII - No tocante à ampliação do teletrabalho para todos os
servidores cujas atividades não sejam incompatíveis com o
teletrabalho, a administração do Tribunal de Justiça se
compromete em editar resolução futuramente nessesentido, o

que, no mérito, atende a reivindicação dos servidores
apresentadapelo SindjusMA.

IX - No tocante à modificação da resolução do auxilio saúde,
houve no conteúdo concordância por parte da administração
com o que foi reivindicado pelos servidores através do
SindjusMA. Mas, na forma, não houve ainda o envio de projeto
de resolução nesse sentido para deliberação do Colégio de
Desembargadores e nem fixação de data para o envio do
mesmo. A administração solicitou por parte do sindicato uma
proposta de nova tabela;

X - No tocante à instituição do auxílio creche, houve no
conteúdo convergência por parte da administração com o que
foi reivindicado pelos servidores através do SindjusMA.Mas, na
forma, não houve ainda o envio de projeto de lei nesse sentido
para a Assembleia Legislativa e nem fixação de data para o
envio do mesmo. Portanto, diante da falta de segurança e
clareza quanto ao efetivo e satisfatório atendimento do presente
item pela administração, a redação ora proposta na minuta do
TERMODEACORDOpela administração do Tribunal de Justiça
também não está compatível com o que está expressamente
requerido pelos servidores do Poder Judiciário do Estado do
Maranhãoe autorizado pela assembléia geral da categoria como
condição indispensável para que haja o aval do sindicato,
sendo, portanto, nula de pleno direito qualquer manifestação de
concordância, individual ou coletivamente, dos dirigentes do
SindjusMA aomencionado texto.

Por todo o exposto, tendo em vista que a minuta do TERMO DE
ACORDO apresentada pela administração do Tribunal de Justiça do Estado do
Maranhão para o cumprimento da Resolução 219 do Conselho Nacional de
Justiça - CNJ, em bases consensuais com o SindjuSMA, não está compatível
na sua totalidade com as condições autorizadas pela assembléia geral da
categoria para que o sindicato concorde com a alteração da Lei 10.712/2017,
que estabelece o cronograma para que, até 2022, 50% dos cargos
comissionados do judiciário maranhense sejam ocupados por servidores
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efetivos, a direção deste sindicato está por conseguinte impedida de
subscrever o referido acordo, até ulterior deliberação da categoria em nova
assembléia geral. Ou caso a administração faça os ajustes necessários na
redação final do referido documento para que possa ser assinado pelos
representantes desta entidade de representação de classe dos trabalhadores
dessa Egrégia Corte.

Outrossim, a Diretoria do Sindjus/Ma reafirma sua disposição de
continuar atuando incansavelmente na busca de soluções de consenso com a
administração do Tribunal de Justiça, que, ao mesmo tempo, aprimorem a
prestação jurisdicional e valorizem os servidores do Poder Judiciário do Estado

do Maranhão, razão pela qual se coloca à disposição do Excelentíssimo
Desembargador Presidente dessa Egrégia Corte para agendar novo encontro,
a ser realizado em data e de sua conveniência, com o intuito de prosseguir as
tratativas ora em curso.

Por fim, o SindjusMA faz consignar - em nome de seus
representados - que os auxílios saúde e alimentação recebidos pelos
servidores que sejam reajustados em 20% no exercício de 2019, haja vista a
Previsão de recursos para tal finalidade na proposta orçamentária dessa Corte
para o próximo período. ?
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