
 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

DO ESTADO DO MARANHÃO 

 

 

 

 

 

 

O SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO MARA-

NHÃO – 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 Caja-

zeiras, nº 43, Centro – São Luís – MA, CEP: 65.015-08, por seu represen-

tante legal, que assina abaixo, no uso de suas atribuições, vem respeitosa-

mente, perante Vossa Excelência, sob os fundamentos e fato a seguir deli-

neados, 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, conforme: 

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; 

O inciso VI do art. 8º da Constituição Federal, por sua vez, estabelece como pres-
suposto de validade das tratativas laborais, a participação obrigatória das entida-
des 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, portanto, 

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 E DOS DIREITOS 

Excelência, em síntese, o presente requerimento tratará de 

pedido de criação de Gratificação de Atividade de Gabinete a ser atribuída 

aos servidores ocupantes de cargos de técnico judiciário e auxiliar judiciário 

que possuam bacharelado em direito para que possam desempenhar ativi-

dade de assessoramento. 

Cabe dar destaque, inicialmente, às disposições da Lei nº 

11.416/2006 que, dentre outras providências, dispõe sobre as Carreiras dos 



 

 

Servidores do Poder Judiciário da União. Esta, consoante colacionado adi-

ante, prevê função comissionada de natureza gerencial para servidores com 

formação superior. Vejamos: 

Art. 5º Integram os Quadros de Pessoal dos órgãos do Poder 
Judiciário da União as Funções Comissionadas, escalonadas 
de FC-1 a FC-6, e os Cargos em Comissão, escalonados de CJ-
1 a CJ-4, para o exercício de atribuições de direção, chefia e 
assessoramento. 

§ 1º Cada órgão destinará, no mínimo, 80% (oitenta por cento) 
do total das funções comissionadas para serem exercidas por 
servidores integrantes das Carreiras dos Quadros de Pessoal 
do Poder Judiciário da União, podendo designar-se para as 
restantes servidores ocupantes de cargos de provimento efe-
tivo que não integrem essas carreiras ou que sejam titulares 
de empregos públicos, observados os requisitos de qualifica-
ção e de experiência previstos em regulamento. 

§ 2º As funções comissionadas de natureza gerencial serão 
exercidas preferencialmente por servidores com formação 
superior. 
§ 3º Consideram-se funções comissionadas de natureza ge-
rencial aquelas em que haja vínculo de subordinação e po-
der de decisão, especificados em regulamento, exigindo-
se do titular participação em curso de desenvolvimento 
gerencial oferecido pelo órgão. 
§ 4º Os servidores designados para o exercício de função co-
missionada de natureza gerencial que não tiverem participado 
de curso de desenvolvimento gerencial oferecido pelo órgão de-
verão fazê-lo no prazo de até um ano da publicação do ato, a 
fim de obterem a certificação. 

§ 5º A participação dos titulares de funções comissionadas de 
que trata o § 4º deste artigo em cursos de desenvolvimento 
gerencial é obrigatória, a cada 2 (dois) anos, sob a responsa-
bilidade dos respectivos órgãos do Poder Judiciário da União. 

§ 6º Os critérios para o exercício de funções comissionadas de 
natureza não gerencial serão estabelecidos em regulamento. 

§ 7º Pelo menos 50% (cinquenta por cento) dos cargos em co-
missão, a que se refere o caput deste artigo, no âmbito de 
cada órgão do Poder Judiciário, serão destinados a servidores 
efetivos integrantes de seu quadro de pessoal, na forma pre-
vista em regulamento. 

§ 8º Para a investidura em cargos em comissão, ressalvadas 
as situações constituídas, será exigida formação superior, 
aplicando-se o disposto nos §§ 3º, 4º e 5º deste artigo quanto 
aos titulares de cargos em comissão de natureza gerencial. 

A Lei Estadual nº 14.454/2011, por sua vez, trouxe para o 

Poder Judiciário do Estado do Pernambuco, de forma similar, a previsão de 

função gerencial a ser exercida por servidor de justiça bacharel em direito: 



 

 

Art. 7º A Função Gratificada de Assessor de Magistrado, sím-
bolo FGAM, existente no âmbito de cada unidade judiciária do 
Estado de Pernambuco, poderá ser atribuída a servidor efetivo 
bacharel ou acadêmico em Direito. 

Parágrafo único. A indicação para a Função Gratificada de As-
sessor de Magistrado, símbolo FGAM, é privativa do Juiz Ti-
tular ou do Juiz que esteja respondendo, na condição de titu-
lar, pela respectiva unidade judiciária, por designação do Pre-
sidente do Tribunal de Justiça.  

Art. 8º A Função Gerencial Judiciária, símbolo FGJ-3, poderá 
ser atribuída a servidor investido em cargo de provimento efe-
tivo, incumbido da guarda de armas, drogas, instrumentos e 
objetos de pequeno porte apreendidos em processos crimi-
nais, lotado em unidade administrativa vinculada à Diretoria 
do Foro da Comarca da Capital.   

Sabe-se que, nos termos do art. 37, II da Constituição, “a in-

vestidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em con-

curso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a 

complexidade do cargo ou emprego”, ao mesmo tempo que é viável as nome-

ações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exone-

ração”. 

Ainda assim, patente que a preferência dada pela Lei Maior à 

seleção através de concurso público visou afastar a pessoalidade outrora 

profundamente presente na Administração pública brasileira, dando extin-

ção às mais variadas formas de apadrinhamento.  

Nesse sentido, o direcionamento de tal função aos servidores 

de justiça - auxiliares e técnicos – ora pleiteado irá ao encontro do que bus-

cou a Constituição Federal, fortificando a igualdade de oportunidade e o 

princípio da impessoalidade imposta à Administração pública (art. 37, ca-

put, CF). 

Ao mesmo tempo, a concessão do pleito resultará em valori-

zação daqueles que, mediante vasto esforço, prestaram concurso público e, 

brilhantemente, já contribuem para a prestação de atividade judiciária à 

sociedade. 



 

 

Face aos fundamentos colacionados, pertinente que a Grati-

ficação de Atividade de Gabinete seja criada, de forma que, em privilégio à 

impessoalidade, à igualdade de oportunidade e ao princípio do concurso 

(art. 37, caput, CF), seja atribuída aos servidores ocupantes de cargos de 

técnico judiciário e auxiliar judiciário que possuam bacharelado em direito 

para desempenhar atividade de assessoramento.  

III – DO PEDIDO 

De todo o exposto, o SINDJUS/MA, no gozo de suas prerro-

gativas constitucionais, requer, respeitosamente, a Vossa Excelência: 

a) A criação da Gratificação de Atividade de Gabinete de forma 

que, em privilégio à impessoalidade, à igualdade de oportuni-

dade e ao princípio do concurso (art. 37, caput, CF), seja atri-

buída aos servidores ocupantes de cargos de técnico judiciário 

e auxiliar judiciário que possuam bacharelado em direito.  

Termos em que, PEDE DEFERIMENTO. 

São Luís, 28 de setembro de 2022. 

 

 

GEORGE DE JESUS SANTOS FERREIRA 

Presidente do SINDJUS/MA 
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