
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DO ESTADO DO MARANHÃO

O 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, por seu

representante legal, que assina abaixo, no uso de suas atribuições, vem

respeitosamente, perante Vossa Excelência, sob os fundamentos de direito

expor e, ao final, 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 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, 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, o presente requerimento visa a recuperação do

poder aquisitivo nos vencimentos dos servidores de justiça deste TJMA face

aos efeitos corrosivos da inflação monetária.



Consoante consta no art. 35, inciso X, da Constituição

Federal, os servidores públicos têm direito à recomposição de sua

remuneração, sendo que a parte inicial do artigo traz que o instituto do

reajuste ou fixação que compete a cada gestor dos poderes se dará através

de lei específica:

Art. 37 [...]

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de

que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou

alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa

em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na

mesma data e sem distinção de índices; 

A Lei nº 11.690/2022, que trata sobre o Plano de Cargos,

Carreiras e Vencimentos dos Servidores do Poder Judiciário do Maranhão,

determina em seu artigo 26 que:

Art. 26. A remuneração dos servidores do Poder Judiciário,

fixada nesta Lei, sofrerá revisão geral no dia primeiro de

janeiro de cada ano, mediante lei específica de iniciativa

privativa do Tribunal de Justiça, observando as limitações

legais e orçamentárias.

Importante destacar que este SINDJUS/MA já buscou, em

outras oportunidades, a resolução da problemática, à exemplo do Processo

344472018. Neste, o PARECER-AGEM – 32019 frisou a necessidade de

disponibilidade orçamentária e da obediência aos ditames da Lei de

Responsabilidade Fiscal. O DESPACHO-CO – 40742018, por sua vez,

identificou no ano de 2018 percentual, pelo Índice Nacional de Preços ao

Consumidor Amplo – IPCA, de 15,33%, conforme:

[...]

O montante do reajuste apurado de 15,33% corresponde ao

índice acumulado do resíduo inflacionário relativo ao

percentual de 5,4%, referente à diferença entre a inflação de

2015 (10,67%) e o que fora contemplado na Lei nº

10.772/2017 (5%), e considera a inflação oficial medida pelo

IPCA nos exercícios de 2016 (6,29%) e 2017 (2,94%).

Opinou-se, entretanto, pelo indeferimento do pedido tendo

em vista que, à época, suscitou-se o fato de que a medida ultrapassaria os



limites legal e prudencial com pessoal estabelecidos na LRF e créditos

aprovados na Lei Orçamentária Anual (LOA).

Destaca-se que, nos últimos anos, somente ocorreram os

reajustes nos vencimentos dos servidores:

● Lei n. 10.156/2014 - reajuste de 4,6%, com efeitos financeiros a

partir de janeiro de 2014;

● Lei n. 10.561/2017 - Altera a tabela de vencimentos dos cargos

efetivos do Quadro Único de Pessoal do Poder Judiciário do

Maranhão constante do Anexo IV da Lei n.º 8.715, de 19 de

novembro de 2007; acrescenta o Art.10-C à Lei n.º 8.032, de 10 de

dezembro de 2003; cria funções gratificadas e extingue cargos

efetivos e em comissão no âmbito do Poder Judiciário, com efeitos

financeiros a partir de janeiro de 2017;

● Lei n. 10.722 de 29 de dezembro de 2017 - Altera as tabelas de

vencimentos dos cargos efetivos, em comissão e das funções

gratificadas do Quadro Único de Pessoal do Poder Judiciário do

Maranhão constantes do Anexo IV, da Lei nº 8.715, de 19 de

novembro de 2007 e dos Anexos I e II da Lei n.º 8.727, de 7 de

dezembro de 2007.

● Lei n. 11.129/2019 - Altera a tabela de vencimentos dos cargos

efetivos do Quadro de pessoal do Poder Judiciário do Maranhão

constante do Anexo IV da Lei n.º 8.715, de 19 de novembro de 2007,

bem como dos cargos em comissão e das funções gratificadas do

Poder Judiciário do Maranhão constantes dos Anexos I e II da Lei n.º

8.727, de 07 de dezembro de 2007.

Consoante Parecer Técnico Contábil nº 036/2022

(Documento Anexo) elaborado a requerimento deste SINDJUS/MA,

encontrou-se percentual inflacionário medido por meio do IPCA no



período de janeiro de 2015 a julho de 2022 e compensação dos

reajustes concedidos no mesmo período até a promulgação da Lei nº

11.649/2022 de 36,46%:

Cabe mencionar, ademais, que entre maio de 2020 até 31 de

dezembro de 2021, por força da Lei Complementar nº 173/2020, art. 8º,

inciso I, os entes federativos ficaram impedidos de conceder reajuste na

remuneração dos servidores. Nesse lapso temporal, portanto, os servidores

de justiça deste TJMA entraram em ônus ao passo que a inflação aumentou

exponencialmente.

Diante do quantitativo considerável não reajustados para

cada servidor deste TJMA, fundamental que se proceda à reposição

inflacionária dos vencimentos dos servidores, de forma que a demanda



deve ser considerada como prioridade dentre os gastos previstos para

o judiciário maranhense, não deixando em ônus aqueles que são peça

essencial para a manutenção da prestação jurisdicional.

Cita-se que o índice IPCA acumulado neste ano até a

presente data é de 6,60%. Para proceder ao reajuste no vencimento dos

servidores, pertinente que este TJMA utilize o percentual inflacionário

acumulado mais atualizado, de forma a que se alcance o quantitativo mais

adequado.

Isto posto, requer, esta entidade sindical, que este TJMA,

considerando o Parecer Técnico Contábil nº 036/2022 (Documento Anexo)

que contém os cálculos referentes às perdas inflacionárias sobre os

vencimentos dos servidores não pagas desde o ano de 2015, proceda ao

pagamento do quantitativo acumulado em 36,46%. Ainda, consoante

viabilizado pelo art. 37, X, da Constituição Federal, que este TJMA inclua

na proposta orçamentária para o ano de 2023 o reajuste nos vencimentos

dos servidores previsto no art. 26 da Lei Estadual nº 11.690/2022, com

data-base para 1º de janeiro de cada ano, considerando o percentual do

índice IPCA mais atualizado deste ano, sendo que, até a presente data,

alcança o quantitativo de 6,60%.

2.1 Do Auxílio-Saúde aos servidores do Tribunal de Justiça do

Maranhão

O Auxílio-Saúde é parte integrante da Assistência à Saúde, a

que fazem jus os servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão,

sendo objeto da Lei nº 11.690/2022, art. 19, que assim dispõe:

Art. 19. A assistência à saúde de servidor ativo ou inativo, e

de sua respectiva família, que compreende assistência

médica, hospitalar, odontológica, psicológica e farmacêutica,

terá como diretriz básica o implemento de ações preventivas

voltadas para a promoção da saúde e será prestada



diretamente pelo órgão ou entidade ao qual estiver vinculado

o servidor, ou mediante convênio ou contrato, ou ainda em

forma de auxílio, mediante ressarcimento parcial do valor

despendido pelo servidor, ativo ou inativo, e seus dependentes

ou pensionistas com planos ou seguros privados de

assistência à saúde, na forma estabelecida em resolução do

Tribunal de Justiça.

§ 1º Para os fins do disposto no caput deste artigo, ficam os

órgãos e entidades do Poder Judiciário do Estado do

Maranhão, alternativamente, autorizados a:

I - celebrar convênios exclusivamente para a prestação de

serviços de assistência à saúde para os seus servidores,

ativos e inativos, pensionistas, bem como para seus

respectivos grupos familiares definidos, com entidades de

autogestão por elas patrocinadas por meio de instrumentos

jurídicos efetivamente na forma da regulamentação específica

do órgão regulador sobre patrocínio de autogestões;

II - contratar, mediante licitação, na forma da Lei nº 8.666, de

21 de junho de 1993, operadoras de planos e seguros

privados de assistência à saúde que possuam autorização de

funcionamento do órgão regulador;

III - conceder assistência à saúde em forma de auxílio a

servidor ou pensionista em valor a ser fixado em resolução do

Plenário.

§ 2º O servidor que acumule cargo ou emprego, na forma da

Constituição Federal, fará jus à percepção de assistência à

saúde, mediante opção.

§ 3º A assistência à saúde em forma de auxílio, de caráter

indenizatório, não será:

I - incorporada ao vencimento ou remuneração;

II - configurada como rendimento tributável e nem sofrerá

incidência de contribuição para o plano de seguridade social

do servidor público;

III - caracterizada como salário-utilidade ou prestação salarial

in natura;

IV - acumulável com outros de espécie semelhante, nem com

outro programa de assistência à saúde, custeado integral ou

parcialmente pelos cofres públicos, comprovado mediante

declaração do titular.

§ 4º O recebimento indevido da assistência à saúde, em forma

de auxílio havido por fraude, dolo ou má-fé, implicará

devolução ao erário do total auferido, sem prejuízo da ação

penal cabível.

§ 5º A assistência à saúde, em forma de auxílio, será

custeada com recursos do tesouro vinculados ao Poder

Judiciário do Estado do Maranhão.

Destaca-se, conforme se extrai das disposições legais, que a

assistência à saúde devida pelo Estado ao servidor, tem um largo alcance,



sendo que tais serviços podem ser ofertados direta ou indiretamente pelo

Estado, incluindo a indenização de despesas realizadas pelos servidores

com planos ou seguros privados ou de assistência à saúde, mediante a

concessão de Auxílio-Saúde.

No âmbito deste TJMA, a Resolução Nº 35/2019, que dispõe

sobre a concessão de auxílio-saúde aos magistrados, em seu artigo de

abertura assim estabelece:

Art. 1º A assistência à saúde aos magistrados ativos e inativos

e aos servidores do Poder Judiciário do Estado do Maranhão

será prestada na forma de auxílio financeiro em pecúnia,

denominado auxílio-saúde, de caráter indenizatório,

mediante comprovação do vínculo e das despesas com

planos privados de assistência à saúde médica, de livre

escolha e de responsabilidade do beneficiário, na forma

estabelecida nesta Resolução.

Tal resolução foi utilizada como parâmetro para determinar o

valor do auxílio-saúde aos servidores ativos do TJMA na PORTARIA-GP –

7552021, realizando-se conforme:

Art. 1º O valor do auxílio-saúde destinado aos servidores

ativos do Poder Judiciário do Estado do Maranhão para o

pagamento de suas despesas com plano privado de

assistência à saúde, a que se refere o art. 10, § 4º, da

RESOL-GP - 352019, fica definido em razão de faixas etárias,

nos valores constantes da tabela abaixo: Faixa Etária Valor

Limite Até 30 anos R$ 501,00 31 a 40 anos R$ 514,00 41 a

50 anos R$ 527,00 51 a 60 anos R$ 580,00 Acima de 61 anos

R$ 696,00.

Conforme se extrai destas disposições normativas, a

Assistência à Saúde, devida pelo Estado ao servidor, é prestada mediante

indenização relativa aos valores gastos exclusivamente com planos ou

seguros da saúde, tendo o montante limite definido através de faixa etária.



Pertinente destacar, portanto, a ocorrência de reajuste nos

valores cobrados pelos planos de saúde
1

– inclusive aqueles que este

SINDJUS/MA e TJMA possuem convênio – de forma que a quantia paga, na

forma estabelecida na Resolução alhures citada, demonstra-se insuficiente

para cobrir as despesas majoradas com a saúde.

O Plano Humana, utilizado pelos filiados deste Sindicato, à

título exemplificativo, neste ano sofrerá reajuste de 5% (cinco por cento)
2
.

Já o plano de saúde ofertado pela Intermed, também ofertado aos filiados,

já sofreu no início do ano reajuste de 2,32% (dois vírgula trinta e dois por

cento)
3
.

Rememoramos, pois, em atenção aos mandamentos

constitucionais de assegurar à população o direito à saúde, sua proteção,

promoção e recuperação (art. 196 e 197, CF), o dever da Administração

Pública - Tribunal de Justiça do Estado Maranhão zelar pelo bem-estar de

seus servidores.

Isto posto, dada a inestimada importância dos servidores

para as atividades desenvolvidas no âmbito do judiciário, bem como

considerando que os aumentos nos valores cobrados pelos planos de saúde

face à inflação, urge a necessidade de alteração da PORTARIA-GP –

7552021, de forma que o auxílio-saúde seja fixado em seu valor máximo,

independente de idade.

3
https://www.sindjusma.org/subpage.php?id=6321_8203-sindjus-ma-comunica-reajuste

-anual-do-plano-de-sa-de-intermed.html

2
https://www.sindjusma.org/subpage.php?id=6544_plano-humana-sa-de-regional-comuni

ca-reajuste-anual-e-abre-prazo-para-novas-ades-es-com-car-ncia-zero.html

1

https://www.istoedinheiro.com.br/plano-de-saude-sobe-299-no-ipca-15-e-se-torna-item-d

e-maior-impacto-no-indice/



2.2 Do Auxílio-Alimentação dos servidores do Tribunal de Justiça do

Maranhão

O auxílio-alimentação é concedido para todos os servidores

civis ativos dos quadros de pessoal do Poder Judiciário, logo, lhe é devido

no momento em que o servidor esteja em exercício nas atividades do cargo,

conforme prevê o art. 18 da Lei nº 11.690/2022:

Art. 18. O Poder Judiciário disporá, por resolução do Tribunal

de Justiça, sobre a concessão mensal de auxílio-alimentação,

por dia trabalhado, aos servidores públicos ativos

pertencentes ao seu quadro de pessoal, aos requisitados de

outros órgãos da Administração Pública federal, estadual e

municipal, inclusive policiais e bombeiros militares, e

também aos estagiários.

A RESOL-GP – 842021 que, por sua vez, “altera o art. 3º da

Resolução n° 65/2008, que dispõe sobre o valor do auxílio-alimentação,

destinado aos servidores ativos”, estabelece, em seu art. 3º que o valor

mensal a ser pago é de R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais).

A RESOL-GP - 982021, que trata do mesmo benefício,

entretanto voltado aos magistrados, prevê o pagamento de R$ 2.500,00

(dois mil e quinhentos reais) a título de auxílio-alimentação.

Rememora-se que o auxílio-alimentação é verba de caráter

indenizatório, que não se incorpora à remuneração. Nesse sentido, as

diretrizes trazidas pelo art. 39, § 1º, da CRFB/88, que prevê que a fixação

dos componentes do sistema remuneratório (a natureza, o grau de

responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada

carreira; requisitos para a investidura; peculiaridades dos cargos) não

devem ser utilizadas como fundamento para fins de fixação do referido

benefício.

Ora, não se tratando de componente remuneratório, mas

sim indenizatório, o que deverá ser levado em consideração para



definição do referido auxílio é o quantitativo a ser gasto com

alimentação. Uma vez que os servidores e magistrados possuem as

mesmas necessidades básicas e são submetidos às mesmas condições

de preço de mercado, o único entendimento plausível é que se pague a

mesma quantia de auxílio para todos.

Assim, evidente que não há razão prática, moral ou jurídica

para a vasta disparidade do quantitativo pago à magistratura daquele pago

aos servidores. Rememora-se, que um dos princípios basilares do direito

brasileiro é a isonomia (art. 5º, caput, CF), sendo imperioso à administração

pública tratamento igualitário.

Em atenção à tal princípio, dá-se destaque à medida

exemplar do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins que, de forma

isonômica, realiza pagamento do auxílio-alimentação com mesmo valor (R$

2.122,00 (dois mil cento e vinte e dois reais)) para a magistratura e

servidores do judiciário.
4

É importante frisar que o fundamento para o pleito não é

encontrado, unicamente, na aplicação de critérios isonômicos, consoante

suscitado. Outro fator crucial é o processo corrosivo que a inflação causa.

Menciona-se que no Estado do Maranhão, consoante pesquisa realizada

neste ano pela Associação Brasileira das Empresas de Benefício ao

Trabalhador (ABBT), a cidade de São Luís tem a refeição média mais cara

do país.
5

5
https://economia.ig.com.br/2022-07-07/comer-fora-alimentacao-media-preco.html

4



O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplos (IPCA),

divulgado pelo IBGE, apontou que a inflação acumulada em São Luís

ultrapassou a média nacional, atingindo o percentual de 10,18%
6
.

Tal cenário é facilmente observado em qualquer comércio de

produtos alimentícios no Estado, à exemplo:

6
https://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2022/02/10/inflacao-ultrapassa-a-media-n

acional-em-sao-luis-de-acordo-com-ibge.ghtml





Apresentados tais apontamentos, é de considerável interesse

dessa entidade sindical, considerando seu papel em prol da defesa e

reconhecimento dos interesses e direitos dos Servidores da Justiça do

Maranhão, que se inicie os procedimentos necessários a fim de que se

realize alteração no valor a ser pago a título de auxílio-alimentação

concedido aos servidores de justiça, oportunidade em que este

SINJDUS/MA entende como adequado a utilização da quantia prevista

na RESOL-GP – 982021.

III- DOS PEDIDOS

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

prerrogativas constitucionais, requer, respeitosamente, a Vossa Excelência,

o seguinte:

a) Que este TJMA, considerando o Parecer Técnico Contábil

nº 036/2022 (Documento Anexo) que contém os cálculos

referentes às perdas inflacionárias sobre os vencimentos

dos servidores não pagas desde o ano de 2015, proceda ao

pagamento do quantitativo acumulado em 36,46%. Ainda,

consoante viabilizado pelo art. 37, X, da Constituição

Federal, que este TJMA inclua na proposta orçamentária

para o ano de 2023 o reajuste nos vencimentos dos

servidores previsto no art. 26 da Lei Estadual nº

11.690/2022, com data-base para 1º de janeiro de cada

ano, considerando o percentual do índice IPCA mais

atualizado deste ano, sendo que, até a presente data,

alcança o quantitativo de 6,60%;



b) Que este TJMA proceda à alteração do montante pago

referente ao auxílio-saúde, fixando-o no valor máximo

previsto na PORTARIA-GP – 7552021, dada a inestimada

importância dos servidores para as atividades

desenvolvidas no âmbito do judiciário, bem como

considerando que os aumentos nos valores cobrados pelos

planos de saúde face à inflação;

c) Que se realize alteração no valor a ser pago a título de

auxílio-alimentação concedido aos servidores de justiça,

atendendo aos critérios isonômicos arguidos, bem como

considerando a inflação atual, situação em que este

SINJDUS/MA entende como adequado a utilização da

quantia prevista na RESOL-GP – 982021.

Termos em que,

Pede deferimento.

São Luís, 18 de agosto de 2022.

GEORGE DE JESUS SANTOS FERREIRA

Presidente do SINDJUS/MA
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