
 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

DO ESTADO DO MARANHÃO 

 

Ref. Processo n. 42220/2022 

 

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 trata sobre o auxílio-

alimentação e auxílio-saúde, direitos consagrados na Lei nº 11.690/2022, 

artigos 18 e 19, respectivamente, e objetos do Processo n. 42220/2022 de 

iniciativa deste SINDJUS/MA. 

O ponto crucial a ser abordado é o tratamento diferenciado 

entre servidores e magistrados nos normativos que tratam dos referidos 

auxílios que possuem natureza indenizatória, configurando manifesta 

ofensa à determinação constitucional de tratamento isonômico (art. 5º, 

caput, CF).  Vejamos: 

 A RESOL-GP – 842021 que “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 auxílio-alimentação voltado aos 

magistrados, prevê o pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 

reais). 

 Na PORTARIA-GP – 7552021, o auxílio-saúde destinado aos servidores 

ficou definido em razão de faixas etárias, nos seguintes valores: 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. 

 A RESOLUÇÃO Nº 35/2019 e PORTARIA-GP - 2742022, definiu o valor 

de auxílio-saúde para os magistrados, por faixa etária, no mínimo de 

7% e máximo de 10% sobre seus subsídios. 

Quanto a questão da natureza jurídica dos referidos auxílios, 

já é pacificado que são de natureza indenizatória. Especialmente quanto ao 

auxílio-alimentação, cita-se a redação da Súmula Vinculante Nº 55 que aduz 

que “O direito ao auxílio-alimentação não se estende aos servidores inativos”. 

Nos precedentes representados, o Supremo Tribunal Federal mencionou: 

Esta Corte tem entendido que o direito ao vale-alimentação ou 
auxílio-alimentação não se estende aos inativos por força do 
§ 4º do art. 40 da CF/1988, porquanto se trata, em verdade, 
de verba indenizatória destinada a cobrir os custos de 
refeição devida exclusivamente ao servidor que se 
encontrar no exercício de suas funções, não se 
incorporando à remuneração nem aos proventos de 
aposentadoria (assim, a título exemplificativo, 
nos RE 220.713, RE 220.048, RE 228.083, RE 237.362 e 
E 227.036). E ainda em face do § 8º do art. 40 na redação dada 
pela EC 20/1998, o Plenário deste Tribunal, ao julgar 
a ADI 575, manteve o entendimento de que “a regra de extensão 
aos inativos das melhorias da remuneração dos 
correspondentes servidores em atividade (CF/1988, art. 40, 
§ 8º, cf. EC 20/1998) não implica a permanente e absoluta 
paridade entre proventos e vencimentos, dado que nos últimos 
se podem incluir vantagens pecuniárias que, por sua natureza, 
só podem ser atribuídas ao serviço ativo”. 
[RE 318.684, rel. min. Moreira Alves, 1ª T, j. 9-10-2001, DJ de 
9-11-2001.] 



 

 

Como visto, foi determinante para a decisão da controvérsia a 
circunstância de estar-se, no caso, diante de verba 
indenizatória, destinada a cobrir os custos de uma refeição 
diária, e, portanto, devida exclusivamente ao servidor que se 
encontrar no exercício de suas funções, não se incorporando 
à remuneração e, por óbvio, aos proventos de aposentadoria. 
Se assim é, relativamente aos servidores ativos, não poderia ser 
diferente em relação aos servidores que se inativaram antes da 
edição da lei instituidora do auxílio em tela. 
[RE 228.083, voto do rel. min. Ilmar Galvão, 1ª T, j. 26-3-
1999, DJ de 25-6-1999.] 

Pertinente destacar, ademais, a Consulta ao CNJ nº 0004471-

06.2011.2.00.0000 que envolveu a Resolução nº133/2011/CNJ que dispõe 

sobre a simetria constitucional entre Magistratura e Ministério Público e 

equiparação de vantagens. Nesta, magistrados aposentados e pensionistas 

postularam a percepção da referida parcela sob a alegação de que a 

Resolução não fez distinção entre os magistrados da ativa e os da inatividade. 

Ocorre que Conselho Federal de Justiça, com o mesmo entendimento do STF, 

reiterou que auxílio de caráter indenizatório não se atrela às remunerações: 

EMENTA: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 
AMAZONAS. RESOLUÇAO CNJ 133. EQUIPARAÇÃO. 
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. MAGISTRADO INATIVO. O auxílio-
alimentação, por ter caráter indenizatório, não deve ser 
incorporando nas remunerações. Impossibilidade de 
magistrados aposentados e pensionistas de magistrados 
receberem auxílio-alimentação. Consulta respondida 
negativamente. CONSULTA Nº 0004471-06.2011.2.00.0000 

Como bem pontuado na jurisprudência colacionada, as verbas 

destinam-se, exclusivamente, aos custos dos bens de vida assegurados (no 

caso deste Processo Administrativo, alimentação e saúde). Aquelas não se 

vinculam, assim, ao cargo ocupado e sua respectiva remuneração.  

2.1 Da impossibilidade de utilização dos parâmetros art. 39, § 1º, da 

CRFB/88 para fins de fixação de valores de auxílios de natureza 

indenizatória 

Consoante brevemente pontuado no Processo 42220/2022, 

tais auxílios de natureza indenizatória não são vinculados, por 



 

 

consequência lógica, às diretrizes trazidas pelo art. 39, § 1º, da 

CRFB/88, que prevê 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). 

Chega-se, portanto, à indagação: vez que os parâmetros do 

art.  39, § 1º, da CRFB/88 não devem ser utilizados como fundamento 

para fins de fixação da quantia paga a título de auxílios de natureza 

indenizatória, qual justificativa este respeitado TJMA possui para 

manter o manifesto tratamento aquém da isonomia? 

Esta entidade sindical não consegue vislumbrar razão prática, 

moral ou jurídica para a vasta disparidade do quantitativo pago à 

magistratura daquele pago aos servidores. Cita-se que servidores e 

magistrados possuem as mesmas necessidades básicas e são submetidos às 

mesmas condições de preço de mercado. Neste cenário, o único 

entendimento plausível é que se pague a mesma quantia de auxílios 

indenizatório para todos. 

 

2.2 Do cenário nacional de tratamento isonômico entre servidores e 

magistrados para a fixação de auxílios de natureza indenizatória 

Imprescindível trazer à baila que diversos Tribunais de Justiça 

deste país, conforme documentos normativos adiante mencionados, 

passaram a abolir o tratamento diferenciado e injustificado no pagamento de 

auxílios indenizatórios aos magistrados e servidores de justiça: 

 O Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, nos termos da 

RESOLUÇÃO 0978/2015, regulamenta a concessão mensal de auxílio 

alimentação aos seus magistrados e servidores de forma igualitária, 



 

 

adotando valor distinto apenas aos servidores cedidos de outro órgão 

público; 

 O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do DECRETO 

JUDICIÁRIO Nº 263/2022, estabelece o mesmo valor a ser pago a título 

de auxílio alimentação aos servidores e magistrados; 

 O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, nos termos da RESOLUÇÃO 

DO ÓRGÃO ESPECIAL Nº 16/2022, determina o mesmo valor mensal 

de auxílio alimentação a ser pago aos magistrados e servidores; 

 O Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos termos da PORTARIA Nº 

3137/2022-GP, atualizou o valor igualitário a ser pago aos 

magistrados e servidores na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais); 

 O Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, nos termos da 

RESOLUÇÃO Nº 20/2022, fixa o pagamento da quantia de R$ 2.122,00 

(dois mil cento e vinte e dois reais) a título de auxílio alimentação aos 

magistrados e servidores em exercício, além daqueles requisitados ou 

cedidos de outros órgãos públicos. 

É possível observar o afastamento, nos Tribunais de Justiça, 

do tratamento desigual secular, no qual se privilegia a magistratura. O 

pagamento equânime, inclusive, se deu em tribunais que possuem 

similaridades a este TJMA, em termos de extensão territorial e de 

quantitativo de servidores e magistrados.  

Salienta-se que além da infundada disparidade, consoante 

narrado no Processo n. 42220/2022, tendo em vista o reajuste nos valores 

cobrados pelos planos de saúde decorrentes dos índices inflacionários 

corrosivos, a quantia paga a título de auxílio-saúde nos termos da 

PORTARIA-GP – 7552021 demonstra-se insuficiente para cobrir tais 

majorações reajustadas.  



 

 

Consoante documento encaminhado a este SINDJUS/MA 

pela HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, quanto a Renovação 

Contratual Anual – Reajuste de planos - outubro/2022 – consta 

porcentagem de reajuste em 36% (trinta e seis por cento). Cita-se que o 

referido plano, de acordo com relatórios anexos, abarca 904 (novecentos e 

quatro) servidores de justiça maranhense. Somando com seus dependentes, 

chega-se ao total de 1959 (mil novecentos e cinquenta e nove) vidas atingidas. 

Da mesma forma, em relação ao auxílio-alimentação, 

requereu-se alteração na RESOL-GP – 842021, de forma que seja equiparado 

aos valores pagos aos magistrados quanto ao mesmo benefício indenizatório, 

na quantia constante na RESOL-GP - 982021. 

Imperioso que este TJMA, assim, siga os bons exemplos acima 

dispostos, e coloque em extinção o tratamento desigual e imotivado dado aos 

servidores de justiça e a magistratura. 

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 e auxílio saúde, sendo efetivados de 

forma isonômica àqueles pagos à magistratura. 

2.3 Das perdas inflacionárias 

Cabe, por fim, rememorar o narrado no Processo nº 

42220/2022 quanto às perdas inflacionárias que, inclusive, são fundamento 

para os pleitos alhures suscitados. Na data de protocolo do requerimento que 

deu início ao processo, indicou-se índice IPCA acumulado nos últimos 12 

meses de 10,07%.  



 

 

Se reivindicou, dessa forma, a recuperação do poder aquisitivo 

nos vencimentos dos servidores de justiça deste TJMA face aos efeitos 

corrosivos da inflação monetária. 

Oportuno mencionar que no Processo Administrativo nº 

45018/2022 a magistratura maranhense, tendo em vista obtenção pela 

Coordenadoria de Orçamento de aprovação orçamentária, angariou 

recomposição em seus subsídios considerando os efeitos corrosivos da 

inflação.  

Repisa-se assim, que a reposição inflacionária dos 

vencimentos dos servidores também deve ser considerada como prioridade 

dentre os gastos previstos para o judiciário maranhense, não deixando em 

ônus aqueles que são peça essencial, além da magistratura, para a 

manutenção da prestação jurisdicional. 

Imprescindível, assim, 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, sendo pertinente que este TJMA utilize o percentual 

inflacionário de IPCA acumulado mais atualizado, de forma a que se alcance 

o quantitativo mais adequado. 

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 edite documento normativo relativo ao 

auxílio-alimentação e auxílio-saúde objetos da Lei nº 



 

 

11.690/2022, artigos 18 e 19, de forma que atendam à 

determinação constitucional constante no art. 5º, caput, CF 

e na linha dos Tribunais de Justiça mencionados, de forma 

determine o pagamento isonômico entre magistratura e 

servidores, considerando como critério de reajuste os 

índices inflacionários discriminados no Processo n. 

42220/2022.  

b) consoante viabilizado pelo art. 37, X, da Constituição 

Federal, que este TJMA proceda ao 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, sendo pertinente que este TJMA utilize 

o percentual inflacionário de IPCA acumulado mais 

atualizado, de forma a que se alcance o quantitativo mais 

adequado. 

 

Termos em que, 

Pede deferimento. 

São Luís, 23 de setembro de 2022. 

 

 

 

GEORGE DE JESUS SANTOS FERREIRA 
Presidente do SINDJUS/MA 
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