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Boletim do Judiciário

A decisão foi quase unânime. Com a 
praça em frente ao TRF-3 tomada 
por cerca de mil servidores, a catego-
ria manteve a greve para pressionar o 
Poder Judiciário a melhorar a propos-

ta apresentada na quarta-feira (29).
A decisão será levada à reunião ampliada da 

Fenajufe, que acontece hoje. Foi ratificada assem-
bleia permanente, podendo ser chamada uma as-
sembleia geral a qualquer momento para deliberar 
sobre eventuais mudanças na proposta.

Hoje tem vigília no TRE-SP, na Francisca Mique-
lina, a concentração começa às 10h. Na segunda-
-feira, tem assembleia estadual também em frente 
ao TRE, 14h, quando a categoria avalia o resultado 
da ampliada e define os próximos passos.

Melhorar a proposta
O comando de greve avalia que a proposta ainda 

não é satisfatória, pois prevê um reajuste de 34,14% 
na média somente em 2015, sendo que a categoria 
tem perdas inflacionárias de 38,4%, medida pelo 
ICV do Dieese. Veja a tabela no verso.

Por outro lado, há a certeza de que esse índice 
foi conquistado pela greve dos servidores do Judi-
ciário Federal junto com outros trabalhadores do 
serviço público. Unidas, as categorias consegui-
ram vencer uma política de Estado, aplicada pelo 
governo Dilma, que era reajuste zero para o con-
junto do funcionalismo.

Greve unitária
Os professores e técnicos das universidades 

foram os que iniciaram a greve, os primeiros 
cruzaram os braços em 17 de maio. “Foi como 
uma faísca que acendeu um rastilho de pól-
vora”, lembrou Adilson Rodrigues, diretor do 
Sintrajud. A greve dos “mestres” incentivou e 
inspirou milhares de servidores públicos fede-
rais em todo o país e até fora dele, com a ade-
são dos colegas do Itamaraty.

“O governo dizia: ‘não negociamos com 
trabalhadores em greve’. Teve que negociar”, 
ressaltou o dirigente. Primeiro foi com os 
docentes universitários, depois, com as ou-
tras categorias.

As mesmas negativas que o governo federal 
dava ao conjunto do funcionalismo no começo 
das greves eram destinadas ao Poder Judiciário. 
Com a diferença de que o Planalto começou a 
usar os grandes meios de comunicação para ata-
car a distorcer a remuneração da categoria. “A 
nossa greve rompeu com essa negativa ao Poder 
Judiciário”, disse.

STF encaminhou proposta 
orçamentária

Durante a assembleia, o diretor do Sintrajud e 
da Fenajufe Antonio Melquiades recebeu uma 
ligação do Supremo confirmado que o ministro 
Ayres Britto, presidente do STF, enviara a pro-

posta orçamentária do Poder Judiciário para 
2013 ao ministério do Planejamento. Na peça 
encaminhada está prevista a revisão salarial 
conforme proposto pelo STF, ainda sem o acor-
do da categoria.

Segundo relatou Melqui na assembleia, na reu-
nião ocorrida na noite anterior, o presidente do 
Supremo teria dito que encaminharia a proposta 
mesmo sem o aval da categoria, sob o “risco do 
governo retirar a proposta”.

Problema na proposta
Não é apenas no índice que a proposta é insa-

tisfatória. Ao dobrar a Gratificação por Ativida-
de Judiciária (GAJ), a proposta altera a qualida-
de da remuneração, pois não haverá reajuste no 
vencimento básico. É prejudicial porque o VB é 
a única parcela da remuneração que tem garan-
tia de irredutibilidade.

Outros pontos a serem negociados
Para o comando, além de lutar para melhorar 

a proposta, é necessário que se mantenha a gre-
ve para que sejam negociados os dias parados, 
pois há tribunais cobrando dos servidores as 
horas das greves feitas ainda 2009, por exem-
plo. Outra reivindicação é o aumento valores do 
Plano de Saúde no TRF e no auxílio alimenta-
ção da categoria. A greve vai tentar diminuir o 
número de parcelas da proposta.

São Paulo decide manter greve para 
melhorar a proposta do STF

Servidores vão levar essa posição à reunião Ampliada da Fenajufe. Nesta sexta, tem vigília no TRE 
e na segunda-feira, assembleia estadual também no TRE, 14h

31/08 - VIGÍLIA NO TRE, 
A PARTIR DAS 10H  

31/08 - ASSEMBLEIA SETORIAL 

NA BARRA FUNDA, ÀS 13H

03/09 - ASSEMBLEIA 

ESTADUAL NO TRE, ÀS 14H

30/08/12 - Assembleia estadual no TRF-3

Jesus C
arlos



O valor apresentado na coluna 
“Hipótese Atual” corresponde 
ao percentual que seria recebi-
do pelos servidores em 2015, 
quando seria aplicada a última 
parcela da reposição proposta 
pelo STF.

Confira a tabela da proposta apresentada

Durante a assembleia estadual o 
diretor da Fenajufe e do Sintrajud, 
Antonio Melquiades foi informado 
por telefone de que Britto já havia 
enviado a proposta do STF para o 
Ministério do Planejamento à re-
velia da posição dos servidores.

 O presidente do Supremo ale-
gou que se sentiu obrigado a fazê-
-lo para não correr risco de perder 
a disponibilidade orçamentária 
que o governo se propõe a conce-
der. “Disse a ele que, independente 
disso, a categoria poderá manter a 
greve, que continua crescendo nos 
estados”, destaca Melqui.

Proposta do STF
A proposta apresentada pelo STF 

abandona o projeto do PCS e con-
centra todo o reajuste, parcelado 
em três anos, no aumento da GAJ 
(parcelas em 2013, 2014 e 2015, 
sempre em janeiro). A Gratificação 
Por Atividade Judiciária passaria 
dos atuais 50% para 100% sobre o 

vencimento-base. Além disso, os 
dois padrões iniciais de cada cargo 
seriam extintos. Esta proposição foi 
constituída com base nas três par-
celas de 5% sobre a folha de paga-
mento oferecidas na contrapropos-
ta do governo, que chegam a 15,8% 
acumulados, mais a economia que 
os tribunais fazem decorrente dos 
servidores que optam por 65% da 
FC mais o salário e não pela função 
comissionada cheia. 

Em valores nominais, são cer-
ca de R$ 3,1 bilhões somados a 
quase R$ 715 milhões das FCs 
que seriam usados para se chegar 
à GAJ 100% até janeiro de 2015. 
Fora isso, são necessários R$ 135 
milhões extras, o que correspon-
de a 0,69% da folha de pagamento 
do Judiciário, para fechar a tabe-
la salarial apresentada. Segundo 
o STF, o governo federal já tem 
acordo com a inclusão na tabela 
do recurso excedente das funções 
comissionadas. Estão pendentes, 

no entanto, a verba extra de R$ 
135 milhões e o uso integral dos 
R$ 715 milhões das FCs já em ja-
neiro do ano que vem. Essas duas 
questões foram comunicadas, na 
própria quarta-feira (29), ao se-
cretário das Relações do Trabalho 
do Planejamento, Sérgio Mendon-
ça, que ficou de levá-las à ministra 
Miriam Belchior. O uso da econo-
mia orçamentária das FCs de uma 
vez permitiria um aumento maior 
da GAJ, avaliado em 45%, na pri-
meira das três parcelas, o que ele-
varia a gratificação para 72,5% do 
vencimento-base em janeiro de 
2013. Em janeiros de 2014 e de 
2015, o reajuste na gratificação se-
ria de 27,5% em cada ano, até tota-
lizar os 100% sobre o vencimento. 

A direção-geral do Supremo tra-
balha com a ideia de que a propos-
ta corresponderá a um reajuste de 
33% na tabela salarial quando esti-
ver integralmente aplicada. O per-
centual refere-se apenas aos itens 

que compõem a remuneração que 
constam na tabela, não à folha de 
pagamento como um todo. 

Pressão para que STF 
procure a Dilma

Os servidores exigem que Ayres 
Britto procure Dilma para cobrar 
mais uma vez o atendimento da 
previsão orçamentária enviada 
pelo Judiciário ao Planejamento. 
Britto, no entanto, já respondeu 
que a princípio não fará isso por-
que considera improdutivo após 
três conversas com a presidenta. 

Os servidores pedem que nas ne-
gociações seja garantida a reserva 
orçamentária para a aprovação do 
projeto que estende aos técnicos o 
adicional de qualificação. Também 
solicitam que todo recurso que ve-
nha a ser destinado no orçamento 
aos projetos dos servidores conste 
em rubrica específica. O objetivo é 
evitar dúvidas quanto aos valores 
disponibilizados para isso. 

Mesmo avisado que greve continuaria, Britto enviou proposta ao Planejamento 
Servidores recebidos pelo presidente do STF avisaram que a greve cresce e pode prosseguir caso a proposta não seja melhorada.

Elaboração: 
Economista Washington 
Luiz Moura Lima


