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Boletim do Judiciário

Assembleia vai avaliar seu conteúdo. 
14h, em frente ao TRF-3. Participe!

Ainda sem o aval do governo, proposta foi apresentada aos sindicalistas pelo diretor-geral do STF. 
Alguns de seus itens ainda serão objetos de negociações entre os Poderes

STF apresenta nova proposta 

A assembleia que acontece 
hoje, em frente ao TRF-3, 
14h, irá avaliar o conteúdo da 

proposta apresentada na manhã ontem 
pelo STF aos dirigentes da categoria.

Ainda sem o aval do governo, a 
proposta foi apresentada aos sindica-
listas pelo diretor-geral do Supremo, 
Amarildo Vieira. Sendo que alguns 
de seus itens ainda serão objetos de 
negociação entre os Poderes.

A proposta do STF não contem-
pla o projeto de revisão do Plano 
de Cargos e Salários, sendo uma 
alternativa a ele. Pelo o que foi ofe-
recido, toda revisão salarial estaria 
concentrada no aumento da Gra-
tificação Por Atividade Judiciária 
(GAJ), que de forma escalonada 
chegaria a 100% do vencimento-
-base em janeiro de 2015.

Partindo dos 15,8%, em três par-
celas de 5%, sobre a folha de pa-
gamento do Judiciário (percentual 
apresentado na semana passada pelo 
governo), a proposta extingue os 
dois padrões iniciais de cada cargo, 
ficando a carreira com 13 padrões.

Negociação
Amarildo Vieira disse aos ser-

vidores que esses foram os va-
lores alcançados na negociação 
com o governo. Disse que o pre-
sidente do STF teria ligado para a 
ministra Miriam Belchior, Plane-
jamento, e argumentado que era 
necessário melhorar a proposta, 
mas não obteve sucesso. A minis-

tra teria dito que esse é o teto do 
governo na negociação. 

O que é um complicador, pois 
os valores apresentados na reu-
nião ainda dependem de uma com-
plementação de cerca de R$ 135 
milhões, necessária por conta do 
custo da extinção dos dois padrões 
na carreira. Esta complementação 
significaria acrescentar 0,69% aos 
15,8% oferecidos pelo Planalto.

Esse pequeno percentual ainda te-
ria que ser negociado entre o STF e 
o ministério do Planejamento. On-
tem aconteceria uma reunião para 
tratar do assunto, mas até o fecha-
mento desta edição não havia infor-
mações sobre o resultado da reu-
nião, nem se ela de fato aconteceu.

Pendências
A proposta na mesa prevê que a 

primeira parcela, em janeiro 2013, 
seja maior do que as demais. O que 
depende, entretanto, de conversa 
entre o STF e o Planejamento.

Para aplicar a primeira parcela 
com valor maior, o STF necessi-
taria de mais recursos do que os 
aproximados R$ 3,1 bilhões, re-
ferentes aos 15,8%. Assim, o Su-
premo está “reivindicando” algo 
próximo a R$ 715 milhões por 
ano, oriundos da economia anual 
obtida com as sobras orçamentá-
rias das funções comissionadas. 

De acordo com o resultado da ne-
gociação no STF, o uso destes recur-
sos relativos às FCs já teria ‘ok’ do 

Planejamento.
O que está pendente é se esse mon-

tante seria totalmente aplicado sobre 
a GAJ já em janeiro de 2013 e não 
parcelado em três anos. É isso que 
pode fazer com que a primeira par-
cela do eventual acordo seja maior 
do que as duas subsequentes. Neste 
caso, o aumento da GAJ em janei-
ro de 2013 seria de 45%, com o seu 
percentual pulando dos atuais 50% 
para 72,5%. Em 2014 e 2015, o re-
ajuste na gratificação seria de 27,5% 
em cada ano, até totalizar os 100% 
sobre o vencimento-base. 

Reunião ampliada
Os servidores que participaram da 

reunião no STF disseram que a ca-
tegoria será consultada sobre o que 
foi oferecido. “Vamos levar a nova 
proposta para as assembleias”, dis-
se Antonio Melquíades, o Melqui, 
diretor da Fenajufe e do Sintrajud, 
que participou da reunião junto com 
os também diretores da entidade Zé 
Oliveira e Jean Loiola.

A posição da categoria será de-
finida, de acordo com as assem-
bleias, na reunião ampliada da 
federação convocada para sexta-
-feira (31), em Brasília.

 Estava prevista uma nova reu-
nião no Supremo para a noite de 
quarta (29), desta vez com o mi-
nistro Ayres Britto, mas até o fe-
chamento desta edição não havia 
informações sobre o seu resulta-
do e se de fato ela aconteceu.



29/08/12 - Apagão do Judiciário no TRF/JF

29/08/12 - Apagão do Judiciário no Pedro Lessa

29/08/12 - Apagão do Judiciário no TRE-SP

29/08/12 - Apagão do Judiciário na JT Barra Funda

Greve “apaga” todos os tribunais

Violência desnecessária

Em dia dE “apagão do Judiciário”
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Em uma tarde “fúnebre”, onde coletes amare-
los foram substituídos por roupas pretas, os ser-
vidores denunciaram o desrespeito do governo 
Dilma Rousseff (PT) à autonomia orçamentária 
do Poder Judiciário. As vuvuzelas, apitos e cor-
netas, fogos de artifícios e guardas chuvas pretos 
deram o tom da mobilização e do ‘sepultamento’ 
da Constituição.

Apagão nos tribunais e nos fóruns 
O dia de Apagão fez a greve crescer no Tribunal 

Regional Eleitoral. Se a adesão já estava forte, 
ontem ela cresceu mais. “Há muitas caras novas 
hoje”, disse Adilson Rodrigues, diretor do Sintra-
jud, sobre a participação de colegas que ainda 
não haviam aderido.

Ele parabenizou a participação de cada servidor 
na luta, pois assumiram a responsabilidade de 
cobrar a revisão salarial. Postura que até agora 
não foi adotada pela cúpula do Judiciário: “Se as 
autoridades, como o presidente aqui (desembar-
gador Navarro), movessem um dedo para ajudar 
e não movessem todos os dedos para atrapalhar, 
esse projeto já estava aprovado há muito tempo”.

No TRF-3 e na JF, cerca de 700 servidores com-
pareceram de preto em protesto às negociações 
feitas até agora. “A categoria compreendeu a ne-
cessidade de exercer com mais força o direito e 
greve. O ‘Apagão’ representa um recado claro ao 
governo”, disseram os grevistas.

Na JT/Barra Funda, mais de mil servidores 
aderiram ao “Apagão do Judiciário”. Os servido-
res “sepultaram” o desrespeito do governo Dilma 
Rousseff (PT) à autonomia do Poder Judiciário.  
No saguão, uma faixa preta de mais de 50 me-
tros foi estendida com os dizeres: “PCS Já”. A 
paralisação contou com adesão do Protocolo e 
Distribuição. Das 90 secretarias, 83 fecharam os 
balcões, foram suspensas 47 audiências.

 Vieram à capital para o “Apagão do Judiciário” 
os servidores dos fóruns da Baixada Santista, Ita-
pecerica da Serra, Osasco, Cotia e Barueri.

Servidores também “apagam” judiciário 
fora da capital

No litoral, o movimento teve recorde de ade-
são na JT de Santos, Guarujá, São Vicente, Praia 
Grande, Cubatão e na Justiça Federal de Santos. 
Em São Bernardo, a adesão foi muito forte na JT 
e JF. Também houve “apagão” em Cotia, Guaru-
lhos, Osasco, Itapecerica da Serra e Barueri e 
Ribeirão Preto.

Na tentativa de intimidar os grevistas, a admi-
nistração do Pedro Lessa solicitou agentes de se-
gurança, que foram enviados do TRF-3. 

O comando de greve repudia tal decisão, assim 
como repudia a postura do agente de segurança 
Paoli que agrediu fisicamente duas servidoras.


