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Com o intuito de esclarecer Vossa Excelência sobre o 
posicionamento do Sindicato dos Servidores e Serventuários da Justiça 
do Estado de Goiás (Sindjustiça), bem como nossas razões para tanto, 
foi confeccionado o presente parecer, discorrendo sobre as razões que 
o permitem concluir que o veto do Governo Estadual fora 
inconstitucional, ilegal e desrespeitou os princípios vinculantes da 
administração pública, e por isso precisa ser derrubado nessa augusta 
casa. 

 
O Supremo Tribunal Federal há muito adotou corrente 

defendendo a obrigatoriedade da revisão geral de salários do 
funcionalismo público, ex vi dos julgamentos no RMS 22.307 e na Ação 
Direta de Inconstitucionalidade por Omissão nº 2.061-DF.  

 
Em 14 de Janeiro de 2016 esse sindicato ingressou junto 

ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás com pedido administrativo 
de pagamento do índice de reposição salarial (data-base). Requereu o 
percentual apurado pelo índice oficial que é tido como parâmetro do 
benefício (SEGPLAN/Instituto Mauro Borges), calculado à época em 
14,18% (quatorze, dezoito por cento). 

 
O pleito foi então encaminhado para a divisão financeira 

do Poder Judiciário Estadual, que, de maneira expressa, indicou que o 
orçamento do Poder Judiciário Estadual suportaria o reajuste 
inflacionário, porém no patamar de 10% (dez por cento), valor que seria 
pago com o duodécimo de direito do Judiciário Estadual. 

 
Nesse viés, foi aprovado pela Corte Especial do Tribunal 

de Justiça do Estado de Goiás o Projeto de Lei prevendo reposição 
inflacionária nos vencimentos no percentual de 10% (dez por cento), ou 
seja, já em percentual menor do que o apurado pelo índice oficial.  

 
Seguindo os trâmites processuais, o Projeto de Lei com 

reajuste aos efetivos de 10% (dez por cento), previsto no parágrafo 
único do artigo 42 da Lei 17663/12, foi aprovado na Corte Especial do 
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em julgamento que a Corte 
reconheceu que o Poder Judiciário Estadual poderia suportar tal ônus 
com seu orçamento de duodécimo, segundo a lei de responsabilidade 
fiscal. 

 
Assim, após decidirem pelo reajuste supra, a 

administração do Poder Judiciário Estadual enviou à Assembleia 
Legislativa o Projeto de Lei da data-base de 2016 em setembro de 
2016, ressaltando de maneira expressa que o advento da lei seria 
suportável ao orçamento da casa  (tanto que, mesmo não pago, o valor 
está ainda “empenhado” no orçamento do Poder Judiciário Estadual 
até hoje). 

 
Justificou para a aprovação do Projeto de Lei o 

Excelentíssimo Senhor Presidente do TJGO à época – Desembargador 
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Leobino Valente Chaves ao chefe da Assembleia Legislativa do Estado 
o seguinte: 

 
”É certo que a aprovação que ora se propõe implica 
em elevação das despesas de pessoal, mas o 
impacto na folha de pagamento não esgota os 
recursos orçamentários para tanto previstos”. 

 
E ao final concluiu ainda:  
 

“(...)Em resumo, o presente projeto pretende o estrito 
cumprimento de dispositivo de ordem constitucional 
(art. 37, inc. X da CF/88) ao conferir a data-base das 
categorias do Judiciário Goiano(...)”. 

 
Recebido o Projeto de lei na Assembleia Legislativa em 

16 de setembro de 2016, após intensa articulação do 
SINDJUSTIÇA/GO o Projeto de Lei fora aprovado em duas votações, e 
na sequencia foi encaminhado à Casa Civil para sanção 
governamental.   

 
No entanto, recebeu veto do Excelentíssimo Governador, 

o que culminou no retorno do referido Projeto ao Poder Legislativo, 
para apreciação do veto governamental, nos termos processuais 
previstos na nossa Constituição. 

 
Ocorre que, conforme resta assentado, o Governador do 

Estado agiu incorretamente, deixando de considerar que a data-base é 
um direito constitucional (artigos 37, X, da Constituição Federal e 92, XI 
da CE/GO) e legalmente previsto (artigo 42, parágrafo único da Lei 
17663/2012).  

 
Por fim, o Governo do Estado foi contraditório após o veto 

em no mínimo duas grandes oportunidades, quais sejam: quando 
deferiu o data-base 2016 para algumas categorias de servidores e 
quando readmitiu vasta gama de trabalhadores comissionados que 
havia cortado para suposto ajuste fiscal, fato largamente publicitado 
pelos meios de comunicação goianos. 

  
Ou seja, são flagrantes as inconstitucionalidades e 

ilegalidades cometidas pelo Governo Estadual no transcorrer desse 
processo, visto que desrespeitou não só o direito à correção 
inflacionária anual e da irredutibilidade de vencimentos consagrados na 
Constituição, mas também a autonomia, separação de poderes e o 
direito de gestão do orçamento do Poder Judiciário Estadual 
consagrados na Constituição Estadual e, sobretudo, na lei de 
responsabilidade fiscal, lei pela qual todo administrador público deve 
regência irrestrita. 

 
E como não bastasse a situação financeira precária que 

se encontram os servidores, com a defasagem diária de seu poder 
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aquisitivo pelo não recebimento da inflação referente a Data Base de 
2016, esses ainda estão sendo obrigados a suportar o tratamento 
diferenciado dispensado pelo Senhor Governador, que, como já dito, 
concedeu a alguns nichos de servidores (por exemplo, do Tribunal de 
Contas do Estado e do Tribunal de Contas do Municipio), a Revisão 
Geral Anual relativa a Data Base de 2016 (Lei nº 19.324 de maio de 
2016 e Lei nº 19.375 de Junho de 2016), ferindo de morte os princípios 
da isonomia e tratamento isonômico que devem permear seus atos 
enquanto gestor público. 

 
Além do mais, ressaltamos o quanto o Sr. Governador foi 

totalmente contraditório, pois alegou como motivo de veto a adoção de 
medidas de contenção de gastos com funcionalismo, e no entanto 
concedeu o reajuste para outros servidores, deixando os demais à 
mercê da própria sorte, inclusive os servidores do Poder Judiciário aqui 
representados. 

 
Ou seja o desrespeito à autonomia dos Poderes por parte 

do Executivo e o ato omissivo comissivo do Governador do Estado 
geraram a mora ilícita e ilegal atualmente suportada pelos servidores, 
que há anos suportam reposições inflacionárias em índices 
incompletos ao arrepio da lei. 

 
E foram esses mesmos nobres deputados, reiteramos, 

que há poucos meses votaram a favor da data-base, nos moldes do 
Projeto recebido do Poder Judiciário, e a situação financeira daquela 
época (do Judiciário e do Estado) permanece a mesma.  

 
Nesse viés, com qual justificativa podem vir os ilustres 

deputados agora e não derrubarem o veto? Isso fatalmente macularia a 
coerência e independência que essa casa históricamente costuma 
apresentar, ainda mais se levarmos em conta que o veto fora, pelos 
vários motivos acima elencados, absurdamente irregular e ilegal. 

 
Por fim, mas não menos importante, ressaltamos que se o 

veto não for derrubado nessa casa e o Projeto de Lei não for tornado 
de fato uma lei esse direito dos servidores não deixará de existir, 
tampouco deixará de ser cobrado, sendo que nesse caso o 
SINDJUSTIÇA irá interpor ação de cobrança coletiva desse percentual 
cheio, o que fará os cofres estaduais arcarem, mesmo que daqui há 
anos, com esse valor acrescido de juros, multas e demais 
consecutários legais. 

 
Ante o exposto, seguindo todos os princípios de direito 

administrativo pelos quais a administração pública está vinculada, 
acima expostos com generosidade, nosso parecer é no sentido de que 
os servidores do Poder Judiciário Estadual possuem sim o direito ao 
reajuste da data-base 2016, e por isso o veto do Governador do Estado 
deve ser derrubado pelos ilustres deputados goianos, até por coerência 
com o posicionamento anteriormente consagrado pelos mesmos. 


