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Excelentíssimo Senhor   
Des. NEY TELES DE PAULA 
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS 
Assunto: Criação do Auxílio-saúde 

 
 
 
 
 
 

SINDJUSTIÇA - SINDICATO DOS SERVIDORES E 
SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, por seu 
presidente, FÁBIO PEREIRA DE QUEIROZ, em conformidade com as 
responsabilidades que lhe são atinentes, previstas pelo artigo 8º, III, da 
Constituição Federal, com fulcro na existência da Instrução Normativa nº 
08/2012 e no artigo 2º, II, letra “d” da Resolução nº 102/2009, ambas do 
CNJ, e também nos princípios da isonomia e razoabilidade, vem à digna 
presença de Vossa Excelência requerer a implementação e pagamento 
do benefício conhecido como “AUXÍLIO-SAÚDE” a todos os servidores 
efetivos desse órgão. 

 
 
A criação desse benefício seria uma forma de o TJGO 

compensar os servidores em geral, com maior ênfase aos aposentados e 
pensionistas, reconhecendo as décadas de atuação e o quanto ajudaram 
a construir e transformar o Tribunal de Justiça Goiano em um dos 
melhores, mais produtivos e eficientes do país, segundo pesquisas do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ)1. Assim, o presente pleito nada mais 
é do que uma oportunidade única para que o Tribunal goiano reconheça a 
contribuição e importância de todos os seus servidores efetivos 
(especialmente os inativos), instituindo benefício já previsto pelo próprio 
CNJ (Resolução nº 102/2009) e pago por Tribunais Estaduais como o de 
São Paulo e do Parana (e pelo próprio CNJ também desde 2012, através 
da Instrução Normativa nº 08/2012).  

                                            
1 Dados extraídos dos sites: http://www.cnj.jus.br/noticias/10593:maiores-tribunais-de-justica-
foram-os-mais-produtivos-entre-2005-e-2008-aponta-pesquisa e 
http://www.tjgo.jus.br/index.php/home/imprensa/noticias/119-tribunal/7149-tjgo-e-destaque-em-
produtividade-no-ranking-dos-tribunais-de-justica-no-brasil  
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Isso, como dito, por questão de justiça, visto que é realidade 
inafastável o fato de que na inatividade os gastos aumentam 
exponencialmente (pois os planos de saúde e odontológico ficam mais 
onerosos, e aumenta-se a necessidade por medicamentos), enquanto o 
poder de compra diminui sensivelmente (afinal, mesmo com as correções 
inflacionárias, anualmente o salário perde poder de compra, realidade 
agravada com o passar dos anos). Por esse motivo os servidores inativos 
do Poder Judiciário Estadual vem enfrentando severas dificuldades para 
manterem o padrão de vida que tinham quando ativos, isso depois de 
todos os anos em que dedicaram amor e profissionalismo ao TJGO. Até 
por conta disso, nada mais justo que as políticas do Tribunal que 
envolvam medidas preventivas ou compensatórias de saúde beneficiem 
principalmente os inativos. 

 
 
Pagando esse benefício nosso Tribunal demonstrará de 

maneira concreta e efetiva preocupação e vontade de tentar compensar 
seus servidores (especialmente inativos) pelo aumento exponencial de 
custos na inatividade (sobretudo relacionados a saúde, bem mais 
precioso de todo ser humano) e também pela diminuição do poder de 
compra dos vencimentos ao longo dos anos. Assim, além de respeitar a 
dignidade da pessoa humana, o TJGO propiciará qualidade de vida e de 
saúde, o que cria uma espiral de efeitos extremamente positivos com 
custo irrisório em relação aos benefícios gerados. 

 
 
Levando em conta tudo o que fora dito, a sugestão do 

SINDJUSTIÇA é a de que o “Auxílio-Saúde” seja imediatamente instituído 
pelo TJGO, devendo ser pago através de ressarcimento mensal dos 
gastos com saúde do servidor (custos com planos de 
saúde/odontológicos, medicamentos, tratamentos etc.). Para criar o 
benefício, o Tribunal pode e deve inspirar-se na sistemática de 
pagamento atual do CNJ, em que o auxílio-saúde é pago mediante 
ressarcimento, no mês seguinte, até o valor limite (previsto na Instrução 
Normativa nº 08/2012), sendo que esse valor limite varia de acordo com a 
idade dos servidores, ou seja, quanto mais velhos, maior o valor, o que é 
o mais justo e respeitoso, especialmente com os inativos. E para que não 
seja alegado falta de orçamento, tal benefício poderia ser pago com 
verbas oriundas do FUNDESP devido a sua origem. 
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O presente pleito sindical é completamente oportuno, afinal, 
é salutar relembrarmos que os magistrados goianos percebem 
interessantes auxílios não constitucionalmente previstos, como o “livro” e 
o “moradia” (recentemente instituído). Tais benefícios nada mais são do 
que um reconhecimento do órgão empregador de que gastos em geral 
com moradia e leitura, por exemplo, estão muito caros. Assim como os 
juízes, os servidores igualmente possuem significativos gastos com livros 
e moradia (por exemplo), mas nem por isso (infelizmente) foram 
compensados com o pagamento desses benefícios, o que inclusive fere a 
isonomia. 

 
 
Ora, se o Tribunal de Justiça goiano reconhece as 

dificuldades financeiras dos magistrados (que são os servidores mais bem 
remunerados do Poder Judiciário goiano) em relação a alguns custos, 
nada mais justo ter a mesma sensibilidade e conduta com seus 
servidores, sobretudo com os inativos, mesmo porque o que se requer 
aqui é um auxílio para o direito mais básico e elementar de todo cidadão, 
que é o direito a saúde (e, por via de consequência, do direito a vida, pois 
a leniência com a saúde pode acarretar em danos irreparáveis à vida). 

 
 
Portanto, sabendo que o presente pleito é absolutamente 

legal, justo e legítimo, estando previsto na Resolução nº 102/2009 do CNJ 
e já sendo pago pelos TJs do PR e SP, por exemplo, e pelo próprio CNJ, 
requer a implementação e pagamento imediato de “auxílio-saúde” a todos 
os servidores efetivos do Poder Judiciário Estadual, ativos e inativos, nos 
mesmos valores, sistemática e com as mesmas correções monetárias 
previstas no benefício pago pelo CNJ a seus servidores (ou seja, 
previstas na Instrução Normativa nº 08/2012).   

 
 
 

 
 

 
  
                         FÁBIO PEREIRA DE QUEIROZ   
                                           Presidente   
  
 
 
 
 

 


