
CARTA ABERTA À PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS 
E AOS DESEMBARGADORES QUE COMPÕEM ESTA CORTE

O SINDJUSTIÇA, entidade que representa os trabalhadores deste Tribunal de Justiça, manifesta, aqui, 
sua indignação pelo tratamento indiferente dedicado por esta administração à referida classe 
profissional. A contar dos compromissos assumidos pela atual gestão, no dia 1º de fevereiro de 2015, 
durante o discurso de posse do presidente, desembargador Leobino Valente Chaves, vivenciamos, 
lamentavelmente, uma situação de claro descaso para com os servidores, que mantém o Tribunal, 
desde 2013, nos graus mais altos de produtividade e eficiência no Brasil.

A começar do que seria o eixo prometido por essa gestão, o da valorização do servidor, é notório que 
há, pela administração do órgão, um infeliz e perigoso descolamento do que propôs o presidente do 
TJGO em relação à sua atuação nesse cargo, no biênio 2015-2017. O processo angustiante, e até 
humilhante, para concessão da data-base de 2015 dos trabalhadores se repete, agora, em 2016, 
encabeçando a lista de descalabros que poderiam ser evitados, ou ao menos atenuados, se houvesse 
disposição desta Presidência em interceder pelos servidores. No ano passado, para obter esse, que é 
um direito previsto em lei, a categoria teve de apelar para uma dura e extenuante greve.

O mesmo processo parece se descortinar também nesse ano. Sofremos, já, o prejuízo de 11 meses na 
concessão da data-base de 2016, cujo projeto de lei enviado por este Tribunal à Assembleia 
Legislativa do Estado de Goiás não tem andamento significativo desde o dia 20 de setembro. É uma 
situação vergonhosa e injusta para com aqueles que enfrentam a falta de infraestrutura, de segurança, 
de capacitação e de valorização para garantir à sociedade a prestação de um serviço excelente 
quando esta bate às portas da Justiça goiana.

A gestão do presidente do TJGO junto ao governador do Estado poderia sanar esse problema, 
conscientizando o chefe do Poder Executivo a desbloquear a votação da data-base na Alego. Mas até 
isso essa gestão negou ao servidor. Sem a devida reposição das perdas inflacionárias, como pode, o 
trabalhador, manter o sustento de sua família frente à disparada astronômica dos preços, por exemplo, 
nos supermercados e nas taxas de energia elétrica, água e demais serviços essenciais? Essa 
dificuldade poderia ser reduzida, também, com a implementação do Projeto de Valorização 
Vencimental proposto pelo SINDJUSTIÇA em 2014, que pouco avançou neste TJ.

Trata-se, esse projeto, de uma iniciativa pelo qual o sindicato subsidia o Tribunal de Justiça com todos 
os estudos de impacto e cálculos financeiros, a fim de viabilizar a reestruturação das carreiras e 
reajuste dos salários dos servidores, o que não ocorre há cerca de uma década. Sem essas diligências, 
só podemos dar como inexistentes os esforços prometidos por essa Presidência para aprimorar os 
recursos humanos do TJGO, principalmente no 1º grau de jurisdição, onde tramitam 90% dos litígios 
em Goiás, que resultariam na esperada e prometida reforma administrativa neste Tribunal. O 
cumprimento das resoluções do CNJ que tratam da instituição da política de atenção integral à saúde 
de magistrados e servidores e da distribuição de pessoal, cargos e funções de confiança no Poder 
Judiciário não receberam o encaminhamento devido.

Citados, no discurso de posse, como tríade para essa gestão, a concessão, sintonia e valorização não 
decolaram nesse plano de gestão. Auxílio-transporte, auxílio-saúde, redução da carga horária dos 
trabalhadores para 6 horas e conversão do auxílio-creche em auxílio escolar são outros pleitos 
antigos, reivindicados há anos ao TJGO, que também não foram concedidos pela atual gestão, apesar 
do compromisso previamente firmado com nossa categoria. Além, claro, do não pagamento das 
diferenças da URV, cujo direito a recebimento fora reconhecido pela Corte Especial.

Não se pede nada quando o direito está do nosso lado. O que se externa aqui é, portanto, a 
permanente e nociva postura de inércia mantida pela atual gestão do TJGO frente às demandas da 
categoria, gestão esta que fez a opção de virar as costas para os trabalhadores e lavar as mãos 
quanto aos direitos dos seus servidores.

GOIÂNIA, 28 DE NOVEMBRO DE 2016.

Diretoria do SINDJUSTIÇA


