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AO EXCELENTÍSSIMO DOUTOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO 

EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO. 

 

 

 

 

 

 

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 à Rua das Cajazeiras, 

nº 43, Centro, São Luís – MA, neste ato representado por seu representante 

legal, que assina infra, vem respeitosamente perante Vossa Excelência 

apresentar 

 

REQUERIMENTO 

 

Pelas razões de fato e de direito a seguir expostas. 

 

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: 

 

Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, 
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observando o seguinte: 

(...) 

III – ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses 

coletivos ou individuais da categoria, inclusive em 

questões judiciais ou administrativas; 

 

Considerando que o inciso VI do art. 8º da Constituição Federal 

também estabelece como pressuposto de validade das tratativas laborais, a 

participação obrigatória das entidades sindicais: 

 

Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, 

observando oseguinte: 

(...) 

VI – é obrigatória a participação dos sindicatos nas 

negociações coletivas de trabalho; 

 

É direito e dever Constitucional dos Sindicatos 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 

O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão editou a 

Portaria GP 450/2020, que estabelece no art. 2º, §1º, III: 

Art. 2º Determinar a adoção, sem prejuízo de outras 

providências que se mostrarem pertinentes para o 
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combate às consequências sociais e econômicas 

causadas pela pandemia provocada pelo COVID-19, a 

partir de 15 de junho até 30 de setembro de 2020, das 

medidas adiante relacionadas, que podem ser 

suspensas, no todo ou em parte, caso haja 

regressão da situação vigente, ou prorrogadas se assim 

mostrar-se necessário:  

§ 1º Das despesas com pessoal: 

[...]  

III – suspensão do pagamento da Gratificação de 

Atividade Judiciária (GAJ), até que seja permitida 

a presença física de servidores no turno de 

oito horas de expediente, excluídos os servidores 

do setor de Tecnologia da Informação que atualmente 

desenvolvem trabalhos fundamentais para 

implementação de projetos estratégicos do Tribunal 

de Justiça do Maranhão; 

Destarte, o E. TJ/MA decidiu pela suspensão da GAJ até o retorno 

ao trabalho presencial do servidor, ou seja, por prazo indeterminado. Data 

máxima vênia, em que pese os tempos excepcionais que vivemos, 

consideramos as medidas que poderão ser adotadas pela referida portaria 

excessivamente onerosa aos trabalhadores do Poder Judiciário, que em um 

dos piores momentos alcançados pela humanidade, vêm somando esforços 

para garantir a continuidade do serviço público. 

E de acordo com a produtividade medida no período de pandemia o 

Tribunal de Justiça está em vigésimo lugar dentre os 94 tribunais do país. 

Esses dados não seriam alcançados sem a força humana devidamente 

motivada por ações estratégicas que incentivam o homem a produzir, mesmo 
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num momento em que a humanidade experimenta os efeitos nefastos de um 

vírus desconhecido. 

Deste modo, tecemos as considerações a seguir, na esperança de 

tocar a sensibilidade de Vossa Excelência para não implementar as medidas 

anunciadas na Portaria 450/2020. 

 

III – DO DIREITO 

a) Da compatibilidade da Gratificação de Atividade Judiciário – GAJ e o 

Teletrabalho 

A GAJ foi criada pela Lei 9.326/2010, nos seguintes termos: 

Art. 7°-D O Poder Judiciário disporá, por resolução do 

Tribunal de Justiça, sobre a concessão mensal da 

Gratificação de Atividade Judiciária - GAJ e anual da 

Gratificação por Produtividade Judiciária - GPJ, que terão 

a seguinte composição: 

I - 20% (vinte por cento) sobre o vencimento do cargo 

efetivo, a título de Gratificação de Atividade Judiciária - 

GAJ; 

[...] 

§ 1o A opção pela Gratificação de Atividade Judiciária – 

GAJ implicará obrigatoriedade ao regime de trabalho 

de oito horas diárias ou sete ininterruptas e a 

execução de atividades diferenciadas de suas 

funções. 

Nesse ponto, iluminamos as condições impostas para os servidores 

ao aderirem a GAJ. A primeira delas é um incremento em sua carga horária 

diária em até 02 (duas) horas diárias, a segunda é obrigatoriedade de 
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desenvolver tarefas diferenciadas daquelas de suas funções habituais, 

cabendo ao chefe imediato determinar quais as novas atribuições. 

Portanto, a GAJ é um mix de acréscimo de carga horária com 

atribuições do cargo, uma gratificação de natureza jurídica de características 

hibrida, pois momento se aproxima de uma função gratificada, no tocante as 

novas atribuições a serem desenvolvidas, noutra de uma gratificação que 

premia o trabalhador por mais horas trabalhadas. 

Contudo, em face do advento do trabalho remoto no serviço público 

o Conselho Nacional de Justiça – CNJ expediu a Resolução 227/2016 

orientando os tribunais brasileiros a disciplinarem em sua organização 

administrativa o teletrabalho pautado em fundamentos de bem estar, 

melhoramento do clima organizacional, de qualidade de vida e 

comprometimento das pessoas, além de preparar o Poder Judiciário para um 

futuro tecnológico que se avizinha.    

Nessa esteira de pensamento, o TJ/MA, em consonância com a 

Resolução 227 do CNJ, publicou a Resolução 29/2017 que regulamenta o 

trabalho remoto no âmbito do judiciário maranhense. A adesão a esse modelo 

de execução de trabalho rompe com o paradigma de cumprimento de carga 

horária, de bater ponto, para uma flexibilização da carga horária atrelada ao 

alcance de metas pré-estabelecidas no plano de trabalho, campeada por 

sistema eletrônico em busca de mais produtividade com maior eficiência. 

Então, a carga horária dos servidores do Poder Judiciário do Estado 

do Maranhão, definida no art. 22 da Lei 6.107/94 (Estatuto dos Servidores do 

Estado do Maranhão), foi flexibilizada e convertida em metas, para quem aderir 

ao teletrabalho, conforme o art. 9º da Resolução 29/2017, : 

Art. 9º A meta de desempenho dos servidores será 
calculada pela média de produtividade anual da 
unidade administrativa ou jurisdicional dividida pela 
quantidade de servidores que executam atividades 

similares, acrescida, no mínimo, de 15% (quinze 
por cento). 
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Como um dos fundamentos do trabalho remoto é o aumento de 

produtividade, a meta a ser alcançada, é calculada analisando o desempenho 

dos servidores lotados na unidade, acrescentando-se ao resultado 15% (quinze 

por cento). Portanto um servidor que tem carga definida em lei de 06 (seis) 

horas, para desenvolver suas atribuições de casa, produzirá mais que os seus 

colegas no percentual mínimo de 15% (quinze por cento).  

Entretanto, o gestor não estará engessado a essa regra, o § 1º 

possibilita ao Presidente do Tribunal de Justiça disciplinar por portaria as metas 

de desempenho de setores específicos, visando alcançar a maior eficiência 

dentro do serviço publico. 

§ 1º O presidente do Tribunal de Justiça 
poderá, por meio de portaria, estabelecer 
critérios diversos do previsto no caput deste 
artigo para calcular as metas de desempenho 
dos servidores, com as respectivas áreas de atuação, 

para melhor adequá-las às peculiaridades de cada 
unidade de trabalho. 

 

Sendo assim, não assentam dúvidas na legalidade desse modelo de 

trabalho que comprova o desenvolvimento do trabalho ao alcance de metas 

com a flexibilização do cumprimento de carga horária fixa. 

Então, como a Resolução 227/2016 estabeleceu apenas regras 

gerais, ficaria a cargo de cada tribunal definir os critérios e requisitos 

específicos para a prestação do trabalho remoto, coube a Resolução 29/2017 

regulamentar os casos específicos do judiciário maranhense. Dentre eles, está 

a Gratificação de Atividade Judiciária – GAJ, que não é impedimento para 

adesão ao teletrabalho, conforme a inteligência do inciso VIII do art. 5º que 

dispõe: 

Art. 5 (...) 

VIII: o servidor optante pela Gratificação de Atividade 

Judiciária (GAJ), poderá solicitar o regime de teletrabalho, 

sendo a sua meta acrescida de, no máximo, 
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30% (trinta por cento) em relação à média de 

processos realizados por servidores com 

jornada de 6 (seis) horas diárias. (grifosnossos) 

 

Logo, o próprio TJ/MA estabeleceu que a GAJ não é incompatível 

com o teletrabalho, pelo contrário, determinou critérios objetivos para o servidor 

optante pelo trabalho remoto receber a GAJ: para tanto, a sua meta será 

acrescentada em 30% (trinta por cento), em relação à medida de processos 

realizados por servidores com jornada de 6 horas diárias. 

Excelência, data vênia, não subsiste lógica em condicionar a 

GAJ ao retorno às atividades presenciais, se a Resolução 29/2017 

determina que o optante pelo teletrabalho pode perfeitamente receber a 

GAJ, cabendo ao Poder Judiciário estabelecer meta até 30% (trinta) maior 

aquelas dos servidores com jornada de 6 horas diárias. 

Quanto a mensuração da produtividade dos servidores em 

teletrabalho, existem sistemas idôneos desenvolvidos pela Diretoria de 

Informática do TJ/MA para tal: o Jurisconsult e o TermoJuris, ferramenta que 

propicia ao chefe imediato aferir a produtividade de todos os servidores da 

unidade judiciária, garantindo a gerencia e harmonia dentro da unidade 

judiciária. 

Ressaltamos ainda que tanto o teletrabalho quanto a GAJ têm um 

objetivo em comum: motivar e comprometer pessoas, proporcionar qualidade 

de vida, buscar melhorias no clima organizacional, bem como aumentar a 

produtividade do judiciário. 

Entretanto, receamos que a produtividade dos mais de 1000 (mil) 

servidores, que poderão perder a GAJ, venha prejudicar a produtividade do 

Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão que atualmente está entre os 20 

(vinte) mais produtivos do Brasil. 

Sendo assim, como medida da mais límpida justiça, por todos os 

motivos já expostos, faz-se necessário a manutenção do pagamento da 
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Gratificação de Atividade Judiciária durante a permanência do trabalho remoto 

ordinário e extraordinário, podendo a administração, naquilo que couber, 

estabelecer metas conforme prevê os art. 5º, VIII e art. 9º, §§ 1º e 2º da 

Resolução 29/2017, preservando dessa forma o atendimento do jurisdicionado 

com maior eficiência. 

b) DO CARATER ALIMENTAR DA GRATICAÇÃO DE ATIVIDADE 

JUDICIÁRIA. 

A Lei 6.107/94, no art. 55 colaciona as verbas que os servidores 

estão habilitados a receber além do vencimento, e dentre as possibilidades 

está à gratificação. O Legislador ao prevê o pagamento das gratificações deu o 

caráter alimentar para essa verba remuneratória, pois compõe a remuneração 

e de acordo com o art. 48  Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das 

vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias estabelecidas em lei.  

Esse entendimento descrito acima é recepcionado pelo Supremo 

Tribunal Federal que resguarda o caráter alimentar à remuneração dos 

servidores públicos de todas as esferas da administração, e nas palavras do 

Ministro Lewandowski em julgamento de ação do Estado do Rio Grande do Sul, 

que aqui damos relevo,  

“o salário do servidor público trata-se 

de verba de natureza alimentar, 

indispensável para a sua manutenção e 

de sua família” e que a Constituição do Estado 

do Rio Grande do Sul possui dispositivo que 

determina expressamente: “o pagamento da 

remuneração mensal dos servidores públicos do 

estado e das autarquias será realizado até o último dia 

do mês do trabalho prestado” 

Nessa mesma esteira de entendimento, o Plenário do Supremo 

Tribunal Federal decidiu por unanimidade no julgamento MS26117 o direito dos 
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trabalhadores a incorporação de gratificações percebidas por mais de cinco 

anos. Inclusive essa discussão no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do 

Maranhão, foi levada pelo servidor MARCOS GILSON FERREIRA AMARAL 

no programa conversa com o presidente na gestão anterior.  

Outro ponto a ser observado que surgiu com a possibilidade de 

concretização do comando previsto no art. 2º da Portaria 450/2020 é que a 

SUSPENSÃO do pagamento da GAJ somente pode ocorrer no 1º dia do mês 

subseqüente ao anuncio da suspensão/perda da gratificação. 

O § 2º do art. 5º da Resolução 59/2010 que regulamenta a Lei 

9.326/2010 (lei da GAJ), veda o efeito surpresa trazido pela edição da Portaria 

450/2020, pois esse artigo resguarda que no mês em que for anunciada a 

perda/suspensão da gratificação o efetivo desligamento do vencimento do 

servidor seja efetivado no primeiro dia do mês subseqüente. 

Essa previsão no normativo pertinente a GAJ demonstra que o seu 

desligamento, deve ser feito de forma programada, haja vista a composição 

dessa gratificação aos vencimentos, e sua perda súbita trará comprometimento 

do sustento de mais de 1000 famílias que dependem dessa verba.  

Com certeza já chegou ao conhecimento de Vossa Excelência 

inúmeras preocupações com o impacto que a notícia da possível perda do 

pagamento da GAJ vem propiciando aos servidores do judiciário maranhense.  

Esse sabor amargo pode ser contido pela Administração Pública, 

que possui mecanismos que podem propiciar bem estar aos seus 

administrados, que vêm cumprindo da melhor forma possível suas atribuições 

nesses tempos de pandemia que assolam o planeta terra. 

Nesse sentido é o teor deste requerimento que traz a Vossa 

Excelência, alternativas para manter o pagamento dessa gratificação, que está 

incorporada ao orçamento de mais de 1000 famílias, que não estavam 

preparadas para a perda subida desse recurso que propicia bem estar, bem 

como a ajuda na manutenção do sustento familiar. 
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IV – DO PEDIDO 

Por todo exposto, é o presente para REQUERER : 

a) A MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO POR 

ATIVIDADE JUDICIÁRIA durante a permanência do trabalho 

remoto ordinário e extraordinário, podendo a administração, 

naquilo que couber, estabelecer metas conforme prevê os art. 5º, 

VIII e art. 9º, §§ 1º e 2º da Resolução 29/2017, preservando 

dessa forma o atendimento do jurisdicionado com maior 

eficiência. 

b) Ratifica os pedidos contidos no processo nº 10925/2020 e pede o 

seu julgamento com a celeridade de praxe de Vossa Excelência. 

c) a participação do SINDJUS/MA em negociações envolvendo a 

alteração, suspensão e/ou cortes de vencimentos, gratificações, verbas 

indenizatórias e/ou jornada de trabalho dos servidores, visto a legitimidade 

representativa constitucional da entidade sindical.  

Nestes termos, pede deferimento. 

São Luís, 08 de junho de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


