


PALAVRA DO
COORDENADOR-GERAL

Ao fim da gestão do Desembargador Washington Araújo à frente do Tribunal de 
Justiça do Ceará (TJCE), os servidores da casa não têm o que comemorar. Em dois 
anos de gestão, ouvimos muitas promessas e temos pouco, ou nada, sendo 
efetivamente cumprido.

Além das promessas não cumpridas, a atual direção do TJCE se negou a 
reconhecer o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Ceará 
(SindJustiça Ceará)  como representante da categoria. A iniciativa de negociar 
diretamente, através do Programa Servidor +, permitiu um festival de promessas 
não cumpridas. 

A falta de diálogo fez com que os diretores lutassem para que acontecesse ao 
menos uma reunião da Comissão de Diálogo Permanente, criada para ser o 
mecanismo de diálogo entre a administração e o sindicato, mas que passou meses 
sem ter um encontro sequer.

Para a população e para os servidores, a gestão Washington Araújo deixa um 
legado de redução do atendimento do judiciário à população, com a extinção de 
comarcas, precarizando o atendimento e transferindo o custo da redução do 
judiciário para as pessoas mais carentes. O Sindjustiça Ceará se levantou contra 
este ataque, através de dois documentários e diálogo com os deputados 
cearenses.

Já durante a pandemia, os representantes dos trabalhadores não foram 
incorporados ao Comitê de Combate à Covid-19, nem foram dadas as condições 
plenas para retorno a uma série de comarcas no interior do estado. Com o 
deslocamento para o teletrabalho, os servidores tiveram e continuam tendo que 
tirar do próprio bolso para trabalhar, adquirindo itens de informática e tendo a 
elevação das suas contas de energia.

Definitivamente, a gestão Washington Araújo ficará para a história como uma 
gestão autoritária e de redução do tamanho do judiciário cearense.

Roberto Fontenele
Coordenador-geral do SindJustiça Ceará



Neste último período, os servidores do judiciário estadual cearense se depararam 
com uma série de desafios e obstáculos, em muito agravados pela atual 
administração do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE). 

Além de enfrentarem uma política de ataque direto aos servidores públicos e de 
desmantelamento da máquina estatal, implementada pelo Presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido) e uma política de austeridade e ajuste fiscal, implementada 
pelo Governador Camilo Santana (PT), nossa categoria também se deparou com 
uma administração que não demonstrou qualquer respeito ao sindicato e aos 
servidores.

Logo de início, o Presidente Washington Araújo alardeou que não precisaria de 
intermediários para tratar dos pleitos da categoria e que o diálogo seria feito 
diretamente com os servidores. 

O resultado desta atuação foi o não reconhecimento do sindicato como 
representante legítimo dos servidores, a perseguição aos dirigentes sindicais e, ao 
mesmo tempo, a falta de diálogo e de transparência, com a entidade e com os 
servidores.

Ao passo em que se recusou a dialogar com o Sindicato dos Servidores do Poder 
Judiciário do Estado do Ceará (SindJustiça Ceará), a atual administração do TJCE 
fica marcada por um conjunto de retrocessos e por promessas não cumpridas:

- Boicotou o sindicato, fechando as portas para o diálogo com a entidade e, 
como resultado, levou o TJCE a ser demandado por uma denúncia na Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), dentre outros ataques aos direitos dos servidores;

- Implementou o Programa Servidor+, que, na prática, não resultou em nenhum 
avanço significativo para a valorização dos servidores;

- Dois anos de perdas salariais, resultando em déficit salarial de cerca de 30%;
- Aprofundou o processo de desestruturação de comarcas, causando enorme 

prejuízo à população;
- Extinguiu cargos de juízes e servidores concursados, substituindo-os por mão 

de obra precarizada (terceirizados e estagiários);
- Fez uma eleição para uma comissão que tratará da reforma do PCCR, mas não 

deu prosseguimento às tratativas de atualização do plano;
- Não pagou e congelou as ascensões funcionais;
- Prometeu o auxílio-saúde e, até o momento, não cumpriu;
A lição que devemos tirar deste último período é que não há vitória sem luta! 

Não há luta sem organização! E tampouco existe organização sem uma entidade 
sindical forte, com a participação dos servidores!

Por isso, chamamos os servidores à luta, à organização e ao fortalecimento do 
SindJustiça Ceará. O momento é difícil, mas com unidade e disposição para 
enfrentar os obstáculos, seguramente, conseguiremos avançar!

Só a luta muda a vida!

 BALANÇO DA GESTÃO DO PRESIDENTE WASHINGTON ARAÚJO:
DOIS ANOS DE FALTA DE DIÁLOGO E PROFUNDO RETROCESSO



“UM PONTO FORA DA CURVA”:
GESTÃO WASHINGTON FOI NA CONTRAMÃO

DAS ADMINISTRAÇÕES ANTERIORES

Aproximando-se do fim da atual gestão do Tribunal de Justiça do Ceará, 
vários servidores se perguntam: Quais reivindicações da categoria foram 
acatadas pela atual administração? Quais avanços tivemos?

Veja a seguir um quadro comparativo das últimas gestões do TJCE 
quanto ao atendimento das pautas da categoria:

DESEMBARGADOR
ARÍSIO DA COSTA

- Reconhecimento do sindicato como 
representante dos servidores;
- Implantação da jornada de 8 horas, com 
o respectivo incremento financeiro;
- Parecer favorável e envio da Mensagem de 
Lei da Isonomia, corrigindo distorções 
salariais entre interior e capital;
- Implantação da GEI em 100 comarcas;
- Implantação da GAM Unidades;
- Livre acesso ao gabinete da Presidência e 
acolhimento das demandas;
- Homenagem pública, com entrega de 
placa comemorativa, pelo sindicato e pelos 
servidores, em referência aos bons serviços 
prestados por sua gestão;
- Bom relacionamento com o sindicato.

2011-2013

DESEMBARGADOR
ERNANI BARREIRA
- Reconhecimento do sindi-
cato como representante dos 
servidores;
- PCCR 14.786/2010;
- Convocação de 800 
aprovados em concurso de 
servidores;
- Bom relacionamento com o 
sindicato.

2011-2013
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DESEMBARGADOR
LUIZ BRÍGIDO

2013-2015

- Reconhecimento do 
sindicato como represen-
tante dos servidores;
- GTR para interior;
- Negociação, pessoal, do 
pagamento da Isonomia 
salarial junto ao Governo 
do Estado;
- Reajuste para R$ 450,00 
do auxílio alimentação;
- Convocação de 228 
aprovados no concurso;
- Priorização da valori-
zação dos servidores;
- Homenagem pública do 
sindicato, em agradeci-
mento pelos feitos 
realizados; 
- Bom relacionamento 
com o sindicato.

DESEMBARGADORA
IRACEMA DO VALE

- Reconhecimento do 
sindicato como represen-
tante dos servidores;
- Acordo com o SindJustiça 
Ceará, sobre a implemen-
tação da jornada de 07 
horas corridas de forma 
provisória;
- Acordo com o SindJustiça, 
dando início ao processo 
de equiparação do 
auxílio-alimentação com os 
magistrados;
- Bom relacionamento com 
o sindicato.

2015-2017

DESEMBARGADOR
GLADYSON PONTES

2017-2019

- Reconhecimento do 
sindicato como represen-
tante dos servidores;
- Implantação, em definiti-
vo, da jornada corrida de 
07 horas, sem redução 
salarial;
- Equiparação definitiva do 
auxílio alimentação entre 
servidores e magistrados, 
inclusive, durante o perío-
do de licença e férias;
- Início do processo de 
desestruturação das 
comarcas;
- Início da política de 
arrocho salarial, não 
repondo as perdas 
inflacionárias do período;
- Livre acesso ao gabinete 
da Presidência e acolhi-
mento das demandas;
- Bom relacionamento 
com o sindicato.



Todas as administrações 
anteriores deixaram sua 
marca e, em maior ou 
menor grau, implementa-
ram uma política de valori-
zação dos servidores. Em 
contraste com os Presi-
dentes anteriores, a atual 
administração do Tribunal 
de Justiça do Ceará, du-
rante esses dois anos, não 
foi capaz de implantar 
nenhuma reivindicação da 
categoria e foi ainda mais 
longe, ao fechar as portas 
para o sindicato e sus-
pender direitos.



- Não reconheceu o sindicato como representante 
legítimo dos servidores, alegando não tratar com 
intermediários;
- Fez uma administração sem qualquer diálogo com o 
sindicato, levando o TJCE a sofrer um processo por 
atitude anti sindical, na Organização Internacional do 
Trabalho (OIT);
- Aprofundou o processo de desestruturação de 
comarcas, causando enorme prejuízo à população;
- Extinguiu cargos de juízes e servidores concursados, 
substituindo-os por mão de obra precarizada;
- Dois anos de perdas salariais, com isto, os servidores já 
amargam um déficit salarial de cerca de 30%;
- Fez uma eleição para uma comissão que tratará da 
reforma do PCCR, mas não deu prosseguimento às 
tratativas para atualização do plano;
- Não pagou e congelou as ascensões funcionais;
- Prometeu a implantação do auxílio saúde e até o 
momento não cumpriu com a sua palavra;
- Utilizou o argumento da pandemia de Covid-19 para 
deixar em suspenso a pauta de reivindicação dos 
servidores;
- Manteve uma administração que não priorizou o 
diálogo, não recebendo os dirigentes sindicais para 
tratar dos pleitos dos servidores.

DES. WASHINGTON ARAÚJO (2019/2021)



TENTATIVAS DE DiaLOGO

AUTORITARISMO
versus

De audiências públicas à ocupação, os esforços do SindJustiça 
Ceará para negociar com o TJCE esbarram no autoritarismo do 
presidente Washington Araújo. Ao mesmo tempo em que o 
sindicato tenta diálogo, TJCE implementa medidas que atacam 
direitos dos servidores durante uma pandemia, como a suspensão 
das ascensões funcionais, e precarizam o serviço público, como na 
aprovação do Projeto de Lei que criou cargos comissionados.

Apesar dos ataques, o sindicato continuou lutando pelas pautas da 
categoria que, mesmo aumentando a produtividade durante o 
teletrabalho obrigatório, não foi ouvida pela administração do 
TJCE. Confira a seguir as lutas que o SindJustiça Ceará 
empreendeu durante esses dois anos em prol dos servidores do 
Judiciário estadual cearense.



EM ACAO







Sede 1: Avenida Engenheiro Agrônomo José Guimarães 
Duque, 993, Cambeba

60822-220 | Fortaleza-CE
Fone: 3218-1077 / 3271-1456

Sede 2: Rua Francisco Segundo da Costa, 97, Edson Queiroz 
Caixa Postal 6683 

60811-650 | Fortaleza-CE
Fone: 3273-4217

Sede 3: Avenida Gal Afonso Albuquerque  Lima, Cambeba 
60830-120 | Fortaleza-CE

Fone: 3207-7902

http://sindjusticaceara.org.br


