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Ofício nº 84/2015                                                  Goiânia, 17 de Agosto de 2015. 
  

 
  
EXCELENTÍSSIMO SENHOR  DESEMBARGADOR 
LEOBINO VALENTE CHAVES 
Digníssimo Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. 

  

  

   

 

  

  

SINDJUSTIÇA - SINDICATO DOS SERVIDORES E 
SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, entidade sindical e 
sociedade civil sem fins lucrativos, por seu Presidente, FABIO PEREIRA DE 
QUEIROZ, em conformidade com as responsabilidades que lhe são atinentes, 
previstas pelo artigo 8º, III, da Constituição Federal e demais diplomas 
pertinentes,  vem a digna presença de Vossa Excelência  informar que, embora  
reconheçamos a  presteza  de  Vossa Excelência  em relação ao  envio do 
anteprojeto da Revisão Geral Anual na data de 09/04/2015, para votação na 
Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, e como o projeto ainda se encontra  
naquele órgão aguardando votação, contrariando o que preceitua o art. 42;  
Parágrafo único da Lei nº 17.663/2012, que assim preleciona: 

 
Art. 42. As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta dos 
recursos consignados no Orçamento Geral do Estado de Goiás 
ao Tribunal de Justiça do Estado de Goias. 
Parágrafo único. Fica assegurada, a partir de 2013, a revisão 
geral  anual  da remuneração dos servidores regidos por esta 
Lei,  sempre no mês de janeiro, nos termos do art. 37 inciso X, 
da Constituição Federal, desde que submetida à Assembléia 
Legislativa. (grifei) 
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Considerando que a previsão legal para implantação do reajuste 

vencimental ocorre sempre no mês de  Janeiro, e que em razão da defasagem 
salarial e a crise econômica que assola o país, o  poder aquisitivo dos servidores 
está se deteriorando a cada dia, gerando insatisfação geral da categoria,  que  
diariamente  procura essa entidade sindical buscando alguma solução que 
amenize a  precária condição financeira que se encontram nesse momento e 
portanto,  requeremos a Vossa Excelência, que fazendo uso da autonomia 
funcional administrativa  e  financeira  do Poder Judiciário  (Art. 99 da CF e art. 
41, §§ 1º e 1º-A, da CE/GO)  interceda junto ao Poder Executivo para aprovação 
imediata do reajuste anual assegurado em lei. 

 
Constituição Federal: 
 
Art.99.Ao Poder Judiciário é assegurado autonomia administrativa 
e financeira.  
§ 1º. Os tribunais elaborarão suas propostas orçamentárias dentro 
dos limites estipulados conjuntamente com os demais Poderes na 
lei das diretrizes orçamentárias. 

. 
 
                                   Constituição do Estado de Goiás: 

 
                                     Art. 41 - São órgãos do Poder Judiciário Estadual: (...) 

1º - Ao Poder Judiciário é assegurada autonomia administrativa e 
financeira e aos tribunais que o integram aplicam-se as regras sobre 
prestação de contas estabelecidas nesta Constituição para os Tribunais 
de Contas. 

 
 

                         Outrossim, como se trata de reposição anual de vencimentos 
(nítido caráter alimentar) as providências para concessão se faz de notória 
“urgência”, ainda mais  considerando  a insatisfação;  frustração  e desmotivação 
dos servidores pela insegurança  gerada  na forma de pagamento dos salários,  
que a cada dia se torna mais fracionado, solicitamos a  Vossa Excelência se 
digne interceder junto ao Poder Executivo de Goiás,  para  que  seja aprovada a 
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revisão geral  anual  da  remuneração  dos servidores do Poder Judiciário, nos 
termos das citadas normas constitucionais e infraconstitucionais, e assim 
satisfazer os anseios dos servidores. 
 

 
                       Desde já agradecemos sua  compreensão, 
 
  
                               Goiânia, 17 de agosto de 2015. 
 
 
   FABIO PEREIRA DE QUEIROZ 
                                                 Presidente 


