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18/08, 14h - ATO E VIGÍLIA NO FÓRUM PEDRO LESSA - Av. Paulista

Estadual 
14/08 – às 14h – Ato e Arrastões no Fórum Cível Pedro Lessa
17/08 – às 14h - Saída da Caravana para Brasília
18/08 – 14h - Ato e Vigília no Fórum Cível Pedro Lessa
20/08 – Retorno da Caravana de Brasília
17 a 20/08 – Apagão em todo o Judiciário Federal pela derrubada do veto
24/08 – 14h - Assembleia Geral no Fórum Trabalhista Ruy Barbosa (Barra Funda) 

Ato e Vigília 

no Fórum 

Pedro Lessa

18 Nacional
17 e 18/08 – Recepção das caravanas para Ato Nacional para Derrubada do Veto
19/08 – 10h –  Reunião do Comando Nacional de Greve



Os ministros do Supremo Tribunal 
Federal (STF) reuniram-se na tarde 
desta quarta-feira, 12, em sessão admi-
nistrativa, e aprovaram um projeto de 
reajuste para os servidores do Judiciá-
rio Federal que não repõem as perdas 
acumuladas nesses últimos nove anos 
de congelamento salarial. A proposta 
do STF é substituir o PLC 28/2015, cuja 
categoria luta para derrubar o veto.

O projeto prevê um aumento de 
12% no VB (Vencimento Básico) e 
eleva de 90% para 140% a GAJ (Gra-
tificação por Atividade Judiciária). O 
reajuste será pago em oito parcelas, 
nos meses de janeiro e julho de 2016, 
2017, 2018 e 2019.

É na soma dos percentuais aplica-
dos nos dois itens que compõem os 
salários dos servidores que o índice 
chegará a 41,47%.

Porém, como há diversas parcelas sa-
lariais que terão aumento menor que 
41,47%, o impacto sobre a folha de pa-
gamento do Judiciário será de 23,5% 
quando a última parcela for paga, em 
julho de 2019. 

São reflexas do VB (que terá 12%) o 
AQ (Adicional de Qualificação), GAE 
(Gratificação de Atividade Externa), 

GAS (Gratificação de Atividade de Se-
gurança), ATS (Adicional por Tempo 
de Serviços); e outras que não terão 
aumento algum, como as FC (Funções 
Comissionadas) e VPNI (Vantagens 
Pessoais Nominalmente Incorporadas).  

O Economista Washington Lima, 
assessor do Sintrajud, explica que esse 
percentual de 23,50% é que será o au-
mento de fato nas remunerações, e não 
os 41,47% que é o percentual de aumen-
to na carreira efetiva.

Cargos em Comissão 
Aumentos de 25% aos Cargos em Co-

missão – CJ 4, CJ 3, CJ 2, e de 16% para 
CJ 1 também estão previstos no projeto 
do STF. De acordo com o projeto, esses 
percentuais serão aplicados já em janei-
ro de 2016 em parcela única.

A CJ é uma gratificação para o servi-
dor que exerce cargos de direção, chefia 
e assessoramento, cargos preenchidos 
por indicação dos juízes presidentes, 
que também têm a prerrogativa de des-
tituir a qualquer tempo.

Pela proposta também será normati-
zado o Adicional de Qualificação (AQ) 
de 5% sobre o VB para técnicos com 
nível superior. 

Grande Perda
Outra grande perda imposta pelo pro-

jeto é a absorção dos 13,23%, ou seja, os 
servidores que a recebem, deixarão de 
recebê-la, bem como a VPI de R$ 59,87.

No caso dos 13,23%, tudo indica que 
haverá um contingente de servidores 
da Justiça do Trabalho (que passaram 
a receber esse percentual) que terá na 
primeira parcela do reajuste (em janei-
ro de 2016) uma remuneração menor 
do que a que está percebendo hoje, ex-
plica o economista.

Na avaliação dele, toda a proposta traz 
grandes prejuízos para a categoria. “Pri-
meiro porque foram desconsideradas as 
perdas havidas desde 2006, que são de 
38,73% até dezembro de 2014. Ou seja, 
em julho de 2019, quando será aplicada 
a última parcela, o reajuste proposto de 
23,5% no período será menor do que 
o reajuste necessário em dezembro de 
2014 para recompor a remuneração ao 
mesmo patamar de junho de 2006.”

Além disso, segundo Washington 
Lima, toda a inflação que haverá desde 
janeiro de 2015 até julho de 2019 tam-
bém estará perdida para categoria. O 
economista estima que nesse período, 
a inflação bata os 40%. “Só para se ter 

uma noção, a inflação de janeiro a julho 
de 2015, segundo o ICV do DIEESE, já 
está em 8,05%”, diz.

Reajuste de 16,38% a vista para 
magistrados

Em contradição completa com a du-
reza como são tratados os servidores, o 
STF está propondo um novo aumento 
para os magistrados de 16,38%, em par-
cela única a ser aplicado já em janeiro de 
2016. Como em janeiro de 2015 os juí-
zes já tinham tido aumento de 14,60%, 
o acumulado em dois anos é de 33,37%, 
muito maior que o impacto na folha de 
23,50% para os servidores, que só será 
efetivado em julho de 2019.

Além disso, no final de 2014, os magis-
trados também aumentaram suas remu-
nerações quando obtiveram o Auxílio 
Moradia de R$ 4.377,73 e a Gratificação 
por Exercício Cumulativo de Jurisdição 
de até 1/3 do valor do seu subsídio.

“Esse aumento dos magistrados, se 
aprovado, também elevará as remunera-
ções de deputados, senadores, Presidente 
e Ministros do Executivo. Ou seja, o ajus-
te fiscal só existe para os trabalhadores, 
para a cúpula dos Poderes não há ne-
nhuma restrição”, observa o economista.

STF tem proposta rebaixada para os servidores e aumento 
de subsídios para juízes

Supremo quer substituir o PLC 28/2015, projeto que a categoria luta para derrubar o veto

Em clima de indignação, os servido-
res do Judiciário Federal decidiram na 
assembleia geral nesta quinta-feira, 13, 
manter a greve e fortalecer a luta pela 
derrubada do veto e reposição salarial,-
com apagão geral entre os dias 17 e 20, 
segunda a quinta-feira. 

A decisão foi tomada diante da pro-
posta “vergonhosa” de reajuste, apresen-
tada pelo Diretor Geral do STF, Ama-
rildo Vieira, em contraposição ao PLC 
28.  O projeto prevê a elevação da GAJ a 
140% e reajuste no vencimento básico de 
12%, divididos em 8 parcelas ao longo de 
4 anos. Até 2019, o projeto seria equiva-
lente a 23,5% do valor da folha de paga-
mento do Judiciário Federal. 

Para os servidores da Justiça do Traba-
lho, que representa 40% de todo o Judici-
ário Federal, a proposta é ainda pior, por-
que perdem os 13,23% que já vêm sendo 
pago a parte deles.

Para a diretora do Sintrajud Inês Leal 
o projeto é um desrespeito a categoria. 
“Este projeto é absurdo, é pior que os 
21% que eles (o governo federal) querem 
impor aos Servidores Públicos Federais, 
pois, no nosso caso, a última parcela só 
seria paga em junho de 2019, não em ja-
neiro. O STF não pode encaminhar um 
projeto que, na prática, retira direitos dos 
servidores. Não podemos aceitar essa si-
tuação”, afirmou.

“A intenção do governo com este pro-
jeto é dar tudo para quem está no topo 
da pirâmide e nada para quem está tra-
balhando de fato”, ressaltou o diretor do 
Sindicato Romeu Meirelles.

A resposta dos servidores foi bem cla-
ra, e por ampla maioria, decidiram man-
ter a greve e fazer apagão total no Judici-
ário Federal nos dias 17, 18, 19 e 20, e um 
grande ato na Avenida Paulista na terça-
feira, dia 18. Em conjunto com as demais 
categorias dos servidores públicos fede-
rais, os trabalhadores do Judiciário farão 
uma passeata na Avenida Paulista. Após 
a passeata, acontecerá uma vigília para 
acompanhar a sessão da Câmara que po-
derá pautar o veto referente ao PLC 28.  
A concentração da manifestação será em 
frente ao Fórum Pedro Lessa, às 14h.

A assembleia contou ainda com a 
participação do professor do Institu-
to de Economia da Unicamp, Plínio de 
Arruda Sampaio Junior, que declarou 
apoio a greve dos servidores do Judici-
ário Federal. “O governo Dilma dá para 
os trabalhadores austeridade, mas para 
os bancos continua a farra dos juros. A 
única forma de derrotar este ajuste fiscal 
é lutando por salários melhores, por isso 
esta categoria está fazendo história e a vi-
tória de vocês é fundamental para toda a 
classe trabalhadora. Queremos um Bra-
sil em que o ajuste fiscal seja feito neles 
[banqueiros] e não na gente”, declarou.

Caravana a Brasília
Além das atividades em São Paulo, os 

servidores partem na semana que vem 
rumo à Brasília para pressionar pela der-
rubada do veto. A caravana já conta com 
centenas de inscrições e a confirmação 
de nove ônibus no Estado de São Paulo.

“Somos trabalhadores, somos nós que 

Categoria repudia proposta do STF e mantém greve
Servidores do Judiciário Federal intensificam luta entre os dias 17 e 20

construímos a riqueza do país, carrega-
mos o Poder Judiciário nas costas, e, 
para nós, só vem o ajuste fiscal. Vamos 
reagir, temos que ir a Brasília com toda 
força e vamos conseguir derrubar esse 
veto”, finalizou a diretora do Sindicato 
Lynira Sardinha.

A caravana sai de São Paulo na se-
gunda-feira, dia 17, às 14h, da sede do 
Sintrajud.

Solidariedade aos demitidos da GM
A assembleia também aprovou uma 

moção de repúdio à General Motors e 

solidariedade aos operários que foram 
demitidos. Segundo o Sindicato dos 
Metalúrgicos de São José dos Campos, 
já chega a 600 o número de trabalhado-
res demitidos. O Sindicato exige a read-
missão imediata e estabilidade no em-
prego, tendo em vista que, nos últimos 
anos, a GM recebeu milhões do gover-
no Dilma em isenção de impostos.

Uma comitiva de servidores do Judi-
ciário participará da manifestação em 
defesa dos empregos na GM, que acon-
tecerá nesta sexta-feira, 14, às 08h, em 
São José dos Campos.
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Em assembleia nesta quinta-feira, 13, servidores decidiram decidiram fortalecer a mobilização para derrubar  o veto


