


Magistradas e magistrados, 
 
Como presidente desta associação, reafirmo mais uma vez aos 
nobres colegas minha disposição para o enfrentamento a mais 
uma luta em defesa da nossa classe.  
 
Luta que não é de agora, mas, antes que seja tarde e estejamos 
enfraquecidos, se faz mais que urgente.  
 
Nossas perdas salariais acumuladas nos últimos 15 anos batem 
os 44,7%, sobre os ganhos que teve o salário mínimo. Da mesma 
forma que outras categorias do serviço público, a realidade 
vivida é de atrasos nos reajustes salariais, que quando chegam, a 
exemplo do proposto neste início de maio de 5%, vêm com índices 
bem abaixo da perda inflacionária, que bate recorde e ultrapassou 
os tão temidos 10%.  
 
Foi-nos retirado também o Adicional por Tempo de Serviço (ATS). 
Apesar de intensos debates pelo retorno do benefício, pouco se 
avançou. 
 
Não podemos nos envergonhar por defender o justo. Mais do 
que nunca, é hora de união e engajamento da magistratura. 
Precisamos ressoar nossa luta contra as duras investidas em 
desfavor da nossa carreira.  
 
Por mais quanto tempo conseguiremos resistir?  
 
Depende unicamente de cada um da magistratura, visto que não 
há quem nos defenda. Estamos sendo duramente penalizados 
por vários fatores que nos prejudicam como magistrados e que 
enfraquecem a carreira como um todo.  
 
Vamos nos manifestar na imprensa, nas nossas redes sociais, 
enfim, nas diversas oportunidades que tivermos. Só com a luta 
constante manteremos o respeito à magistratura. Afinal, os 
ataques são diários e não podemos acumular mais perdas.  
Ou ficaremos fragilizados para a luta. 

Patrícia Carrijo.
Presidente da Asmego.

palavra da presidente



confira artigo da presidente da asmego,
patrícia carrijo, no jornal o popular

As perdas salariais da magistratura brasileira, acumuladas 
nos últimos 15 anos, batem os 44,7% sobre os ganhos que teve 
o salário mínimo. Da mesma forma que outras categorias do 
serviço público, a realidade vivida é de atrasos nos reajustes 
salariais. E quando, enfim, são concedidos, vêm com índices 
bem abaixo da perda inflacionária registrada no período. 

Para este ano, o STF decidiu, em sua proposta orçamentária, 
excluir o reajuste salarial para os ministros da Corte. A 
remuneração estabelecida para eles é a base para a da 
magistratura. Ou seja, mais pelo menos 12 meses sem 
podermos sequer almejar a reparação inflacionária. 

Justamente agora, quando projeções do mercado 
financeiro, mesmo as mais otimistas, aguardam uma 
inflação acima dos 10% pelo segundo ano consecutivo; 
algo que não aconteceu nos 15 anos em que tivemos 
a perda de quase metade do poder de compra.

Paralelamente a isso, foi retirado também da magistratura o 
Adicional por Tempo de Serviço (ATS). O instrumento nada mais é 
do que uma forma de dar ao servidor público um reconhecimento 
pelo seu crescimento profissional adquirido durante a 
carreira, da mesma forma que ocorre na iniciativa privada. 

Perdas salariais da magistratura



 
É indispensável para a evolução e aperfeiçoamento da Justiça 
valorizar quem tem experiência e pode contribuir por meio 
dela para a melhoria da prestação jurisdicional. Apesar de 
intensos debates pelo retorno do benefício, pouco se avançou. 
 
O que se esperar diante de tudo isso? Que a magistratura continue 
perdendo quadros qualificados para a iniciativa privada ou para outras 
categorias no serviço público que exigem atuação menos delicada 
e permitem outras atividades profissionais concomitantes com a 
pública. Dessa forma, a magistratura tem se transformado em uma 
área não tão atrativa como carreira. E, ainda mais grave, é ver os que 
lá estão ser penalizados com a negação do acesso aos seus direitos.  
 
É preciso que a magistratura reaja enquanto há tempo. Momento 
propício nunca existiu, nem existirá. É necessário unirmo-nos em luta, 
pois já demos provas da qualidade e importância do nosso trabalho, 
principalmente nos resultados obtidos pela Justiça brasileira unicamente 
pela dedicação de juízes e desembargadores que, ano a ano, ao contrário 
da valorização que recebem, superam os números de produtividade.  
 
A magistratura de base precisa estar unificada, para se sobressair 
às rasteiras do sistema montado para nos negar direitos adquiridos. 
 
Não podemos nos envergonhar por defender o justo. Nem nos deixar intimidar 
com os ataques orquestrados contra nós que temos sede de Justiça, ânimo 
e entusiasmo para promovê-la.



Asmego participa da Campanha de 
Conscientização sobre formas de  
Violência contra a Mulher 

Presidente da Asmego, juíza Patrícia Carrijo 
se reuniu com a presidente da Coordenadoria 
Estadual da Mulher em Situação de 
Violência Doméstica e Familiar do TJGO, 
desembargadora Sandra Teodoro Reis.

Em pauta, campanha de iniciativa da 
Coordenadoria que conscientiza sobre formas 
de violência contra a mulher e canais de 
denúncia, por meio de materiais divulgados 
em bares e restaurantes. A campanha também 
foi adotada por Comarcas do interior.

“A campanha tem o apoio das associações de 
bares e restaurantes. Objetivo é que as mulheres 
possam identificar formas de violência e 
conhecer canais de denúncia. Pedidos serão 
entregues junto com os materiais educativos, 
para que a mensagem possa se espalhar por 
toda a sociedade”, informa a desembargadora, 
a quem a Asmego parabeniza pela importante 
iniciativa.

“É extremamente necessário assegurar às 
mulheres acolhimento. Quando passam a 
acreditar que, de fato, a Justiça está ao lado 
delas, o trabalho de combate à violência 
contra a mulher se torna mais eficaz. E é isso 
que buscamos, diariamente”, afirma Patrícia 
Carrijo.

“É extremamente necessário assegurar às mulheres acolhimento”



A Asmego cumprimenta os novos associados

“ Obrigada por com essas filiações, 
nos honrar ainda mais. São mais 
dois valorosos nomes no mesmo 
rol de tantos outros, que edificam 
e engrandecem dia a dia a nossa 
associação”, disse a Presidente, 
Patrícia Carrijo.



Asmego participa de reunião com  
o presidente do TJGO 

A presidente, Patrícia Carrijo, 
juntamente com a Diretora de 
pautas remuneratórias, Renata 
Nacagami participaram da reunião 
com o Presidente do TJGO, 
desembargador Carlos França e 
juízes auxiliares da presidência, 
Jussara de Oliveira e Reinaldo Dutra. 

Dentre as pautas discutidas, 
audiências de custódia, plantões 
e acúmulos de funções pelos 
magistrados.



Presidente da Asmego recebe visita 
do deputado federal Lucas Vergílio 

A presidente da Asmego, juíza 
Patrícia Carrijo, recebeu no dia 
28 de abril, a visita do deputado 
federal Lucas Vergílio. 
Em pauta, assuntos tratados no 
Congresso Nacional e dizem a 
respeito ao poder judiciário.



Asmego participa da solenidade de 
posse dos novos gestores do TRE-GO 
Asmego representada pelo presidente Patrícia Carrijo, participou da solenidade de posse 
dos novos gestores do TRE-GO, que ocorreu dia 29 de abril.

O desembargador Itaney Francisco Campos foi empossado no cargo de presidente do 
TRE-GO, e a desembargadora Amélia Martins de Araújo, vice-presidente e corregedora 
regional eleitoral.

Vice-presidente da Asmego, o desembargador Luiz Cláudio Veiga Braga foi empossado 
como juiz-membro substituto na classe de desembargadores do TRE-GO.

“Nossa expectativa é de que, ressalvadas as naturais divergências de pensamentos e 
opiniões, próprias de uma sociedade pluralista, o pleito que se avizinha para escolha dos 
governantes de âmbito federal e estadual se desenvolva em clima de respeito, tolerância 
e civilidade”, afirmou o presidente do TRE-GO, desembargador Itaney Campos.

“Asmego deseja aos novos gestores êxito, e ressalta que está sempre à disposição para 
contribuir com avanços relacionados aos pleitos da magistratura e aprimoramento da 
prestação jurisdicional”, afirma Patrícia Carrijo.

A associação cumprimenta o desembargador Leandro Crispim, que deixa o cargo de 
presidente do TRE-GO, pelo excelente trabalho prestado.

Estiveram presentes o presidente do TJGO, desembargador Carlos França; corregedor 
geral da Justiça, desembargador Nicomedes Domingos; magistrados, governador Ronaldo 
Caiado, dentre outras autoridades.



 Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) é vencedor do XII Prêmio Conciliar é Legal, 
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), na modalidade produtividade, no ano base de 
2021.

Além disso, o tribunal goiano também receberá a menção honrosa por ter obtido o maior 
número de acordos na 16ª Semana Nacional de Conciliação de 2021 e pela atuação do 
Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Saúde (Cejusc da Saúde).

A entrega da premiação será no dia 24 de maio, às 14 horas, por meio da plataforma 
eletrônica com transmissão ao vivo pelo canal do CNJ no YouTube.

Asmego parabeniza magistrados e servidores pela eficaz prestação jurisdicional e alta 
produtividade do tribunal goiano.



Asmego, representada pela presidente 
Patrícia Carrijo, participou do 
WEBINÁRIO PROTOCOLO PARA JULGAMENTO 
COM PERSPECTIVA DE GÊNERO

A realização do Webnário, aconteceu 
no dia 6 de maio e foi promovida 
pela Coordenadoria Estadual da 
Mulher em situação de Violência 
Doméstica e Familiar do TJGO. 

“É importante ressaltar que esse 
tema objeto deste seminário de 
hoje não se limita à Justiça goiana. 
Ele tem alcance e serventia para 
toda a humanidade, pois é parte 
e atende ao Objetivo 5 da agenda 
de 2030 da Organização das 
Nações Unidas, que trata de todas 
as formas de discriminação de 
gênero. O  protocolo, com certeza, 
será de grande importância no 
aperfeiçoamento do enfrentamento 
à violência contra as mulheres”, 
afirmou a presidente.



Asmego parabeniza todas as mães juízas, 
desembargadoras e pensionistas associadas  

No dia 6 de maio, em homenagem ao ao Dia das Mães, a Asmego realizou 
Drive-Thru com entrega de cestas recheada de presentes para as mães juízas, 
desembargadoras e pensionistas associadas. O Drive-Thru funcionou no horário 
das 9h às 18h, na sede social.

A presidente da Asmego, juíza Patrícia Carrijo, e a diretora social, Mônica Miranda, 
fazem a entrega das cestas e convidam as associadas mães que ainda não 
buscaram seus presentes.

Além das cestas, a diretora Mônica Miranda ressalta que haverá sorteio online no 
sábado (8), de presentes às mães associadas. O link do zoom será enviado.

“Fizemos tudo com muito carinho para demonstrarmos às mães associadas à 
Asmego nosso afeto, respeito e gratidão”, afirma Patrícia Carrijo.

A homenagem teve entrega de cestas com presentes e um sorteio  
online de brindes  para  as associadas  



Ambos os juízes foram declarados aposentados voluntariamente, em decreto 
assinado pela presidência do Poder Judiciário do Estado de Goiás. 

Sebastião José da Silva era titular na 31ª Vara Cível da comarca de Goiânia. Ele 
ingressou como juiz substituto no Judiciário goiano em maio de 1997, e completou, 
neste mês, 25 anos de magistratura.

Osvaldo Rezende Silva era juiz de entrância final. Ingressou como juiz substituto 
no Poder Judiciário goiano em 01 de outubro de 1991, somando mais de 30 anos 
de magistratura.

“Cumpriram com a missão com a qual se comprometeram, e demonstraram, durante 
toda trajetória, verdadeira vocação à magistratura”, afirma presidente da Asmego, 
juíza Patrícia Carrijo.



O fi lho do desembargador Leobino Chaves, advogado Marcus Aprígio Chaves, e seu sócio, 
Frank Alessandro, ambos assassinados no exercício da advocacia, foram homenageados 
pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Goiás (OAB-GO.

A sala de Prerrogativas, localizada no edifício Olavo Berquó, recebeu o nome “Sala Marcus 
Aprígio Chaves”. E a sala de apoio ao advogado criminalista na delegacia de Polícia Civil 
de Inhumas, cidade natal de Frank Assis, foi denominada “Dr. Frank Alessandro Carvalhaes 
Assis”.

Marcus Aprígio Chaves e Frank Alessandro Carvalhos de Assis foram assassinados no 
escritório profi ssional em 28 de outubro de 2020.

O desembargador Leobino Chaves é ex-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de 
Goiás (TJ-GO) e associado à Asmego, a quem a associação reitera sinceros sentimentos 
e amparo.




