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São Luís – MA, 25 de Junho de 2020 

 

OFÍCIO N° 93/2020 – PRESIDÊNCIA/SINDJUS-MA 

. 

À 

Sua Excelência, o Doutor 

LOURIVAL DE JESUS SEREJO SOUSA 

Desembargador Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do 

Maranhão TJ/MA 

 

Assunto: Solicitação de audiência/Ref. ao processo Nº 17834/2020 

 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 

 

 

Sirvo do presente para cumprimentar Vossa Excelência, ao 

passo que solicito a reiteração do pedido de audiência protocolizado em 

03/06/2020, processo 17834/2020 que foi encaminhado para o Núcleo de 

Planejamento Estratégico para tomar conhecimento do pedido. 

  

Convém esclarecer que a urgência no agendamento da 

audiência decorre do anuncio da suspensão do pagamento da Gratificação de 

Atividade Judiciária – GAJ, contida no § 5º do art. 3º da Portaria Conjunta nº 

34/2020, medida que reduzirá em mais de 20% (vinte por cento) a 

remuneração de aproximadamente 1000 (mil) servidores efetivos do 

quadro de pessoal do Tribunal de Justiça. 

 

Como a confirmação da suspensão da GAJ pegou de surpresa 

todos os servidores, que de uma hora pra outra, estão sendo forçados a fazer 

cortes nos seus orçamentos. Em qualquer momento da vida, readequar quase 

1/5 da remuneração é difícil, mas na ocasião que estamos vivenciando cumprir 

esse desafio, além de árduo, será quase impossível de ser viabilizado, 

causando, sem sombras de dúvidas Excelência, inúmeros prejuízos a essas 

famílias que terão que optar o que irão excluir dos seus orçamentos. 
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Poderíamos até pensar que com essas duas horas a mais 

disponíveis, o servidor poderia utilizar para agregar outra fonte de renda, no 

entanto, as circunstâncias econômicas apontam noutro sentido, corroborando 

ainda mais para concretização da diminuição no poder aquisitivo desses 

servidores e suas famílias. 

 

Por esse motivo, a melhor alternativa é a utilização dessas 

duas horas trabalhadas para o Poder Judiciário, ajudando a alcançar as metas 

estipuladas pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, fazendo com que o 

Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão seja um dos mais produtivos do 

País, fato que nos deixa muito orgulhosos. 

 

Por outro lado Excelência, caso essa medida se concretize, 

teremos servidores impossibilitados de pagar a prestação da casa própria, 

plano de saúde, automóvel, faculdade, escola, dentre outros exemplos que 

chegaram ao conhecimento do sindicato. Tudo isso, porque esses 

compromissos foram afiançados contanto com o pagamento desta gratificação. 

 

Portanto, para os servidores que recebem a GAJ, paira um 

sentimento de injustiça, porque somente eles foram atingidos com corte nos 

seus orçamentos. E o que mais reforça esse sentimento, é que o motivo da 

decisão que suspende a GAJ, ocorre porque a Administração não tem como 

comprovar o cumprimento da carga horária de 02 horas a mais durante o tele-

trabalho extraordinário. 

 

Ontem (24/06/2020), dando continuidade ao julgamento da 

Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 2238, o Plenário do Supremo 

Tribunal Federal – STF, DECIDIU que não cabe flexibilizar o princípio da 

irredutibilidade de salários para adequar os gastos dos estados a Lei de 

Responsabilidade Fiscal, protegendo assim a remuneração daqueles que 

movem o serviço público. 
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Sendo assim, cabe o dever Constitucional atribuído a esta 

entidade representativa de classe, nos termos do inciso III do art. 8º da 

Constituição Federal, bem como na interpretação do Supremo Tribunal Federal 

- STF, sendo, por conseguinte, o único autorizado a tratar de interesses 

coletivos e gerais dos servidores vinculados a essa Egrégia Corte, trazer ao 

conhecimento de Vossa Excelência esses fatos. 

 

Nesse sentido, o SINDJUS/MA, no intuito de contribuir para 

solucionar a continuidade do pagamento da referida gratificação, protocolou 

requerimento nº 18156/2020, que aguarda parecer da Assessoria Jurídica da 

Presidência e por conseqüência a decisão do Presidente do Tribunal de 

Justiça. 

Sabemos que o momento que passamos é de extrema 

dificuldade para todos os gestores, mas em momentos de turbulência, para se 

encontrar as melhores soluções, faz-se necessário, para construir o livre 

convencimento, utilizar de cautela, bom senso e observância a lei fatores que 

propiciarão uma decisão que atenda as expectativas dos servidores.  

 

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

constitucionais, requer, respeitosamente, a Vossa Excelência, por meio de seu 

representante legal, reiterar o pedido formulado no Processo nº 17834/2020, 

ainda não atendido, para solicitar, COM URGÊNCIA, audiência com Presidente 

deste Egrégio Tribunal de Justiça para tratar sobre a suspensão do pagamento 

da GAJ. 

 

Sem mais para o momento, renovo votos de estima e distinta 

consideração. 

 

 

 

 

 


