
Servidores suspendem movimento 
paredista e mantêm estado de greve

Categoria não dá aval ao projeto imposto pelo Judiciário e Executivo e segue mobilizada por melhorias, 
contra retaliações e pela negociação dos dias paralisados

Em São Paulo, a greve por 
tempo indeterminado 
foi suspensa na tarde 

de segunda-feira (03). Como 
foram apresentadas duas pro-
postas, foi necessário contar 
o número de servidores a fa-
vor e contra a manutenção do 
movimento paredista.

A categoria suspendeu a 
greve, mantendo o estado 
de greve para acompanhar 
o andamento do projeto e se 
o orçamento será realmente 
destinado à reposição dos 
salários, bem como tentar 
melhorar a proposta. O es-
tado de greve ainda tem a 
intenção de pressionar as ad-
ministrações para negociar 
os dias paralisados e impedir 
retaliações aos grevistas.

O Comando de Greve, 
que propôs a suspensão, re-
conhece avanço na propos-
ta, uma vez que ela sai do 
reajuste zero, intenção do 
governo Dilma. “Mas não 
concordamos com essa pro-
posta, pois ela não corres-
ponde às reivindicações da 
categoria”, ressaltou Tarcísio 
Ferreira, diretor do Sintra-
jud, em nome do Comando 
à assembleia.

Essa proposta é resulta-
do da mobilização e da luta 
da categoria, que, unida a 
outros setores do funciona-
lismo, conseguiu vencer a 
política do governo Dilma, 
avaliou o Comando. “Todo 
mundo achava que Dilma 
era invencível, mas a força 

da greve forçou uma nego-
ciação”, disse, ao lembrar que 
os servidores do Judiciário 
não tiveram assento na ne-
gociação entre o Executivo e 
Supremo.

O diretor ressaltou ainda 
que quando o governo apre-
sentou os 15,8% sobre a folha 
de pagamento, “o STF come-
çou a fazer tabelas e cálculos, 
abrindo mão de sua autono-
mia e independência”.

Garantir a proposta
E mesmo essa imposição, 

prevista no PL 4363/12, que 
pode sepultar o PL 6613/09, 
não está garantida. Em pri-
meiro lugar, como noticia-
mos na sexta (31), na propos-
ta de orçamento da União ao 
Congresso faltam R$ 72 mi-
lhões para a implementação 
plena da primeira parcela do 
projeto. Além disso, ainda na 
sexta-feira (31), o STF pro-
tocolou um novo projeto de 
lei prevendo reajuste de 7,2% 
aos magistrados.

Diferentemente do PL des-
tinado à reposição dos servi-
dores, o que trata do reajuste 
dos juízes não “extingue” os 
outros dois projetos que pre-
veem revisão de salários da 
magistratura. Conforme foi 
explicado na assembleia, na 
rubrica do Judiciário não há 
distinção entre o montante 
destinado aos servidores e 
aos juízes. Caso aprovados 
os PLs dos juízes, a reposição 
dos servidores poderá ser 

ainda menor. Por isso, a cate-
goria vai permanecer mobili-
zada e organizada.

Negociação dos dias
A categoria está em esta-

do de greve, principalmente 
para estabelecer negociação 
dos dias parados, que é uma 
pendência em todos os tri-
bunais, principalmente no 
Tribunal Regional Eleitoral, 
onde os grevistas estão so-
frendo corte de ponto des-
de as primeiras paralisações 
ocorridas neste ano.

“(Um) tribunal não pode 
castigar os servidores em luta 
por seus direitos”, defendeu 
Tarcísio. Ele ressaltou a força 
da greve no maior Eleitoral 
do país, que fez atrasar a pre-
paração das eleições, e afir-
mou que a categoria poderá 
retomar a greve às vésperas 
das eleições, caso não avan-
cem as negociações dos dias.

Antes da assembleia, uma 
comissão de servidores reite-
rou pedido de audiência com a 
presidência para tratar dos dias 
parados, mas não foi atendida 
pelo presidente, Alceu Navar-
ro, que alegou falta de tempo.

A orientação do comando 
de greve é que os servidores 
não reponham nenhum ser-
viço atrasado durante a gre-
ve até que seja estabelecida a 
negociação dos dias. A ma-
nutenção do estado de gre-
ve serve também para evitar 
possíveis retaliações contra 
os grevistas.
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Sem o aval dos servidores, STF protocola PL com 
revisão salarial da categoria

Entregue na sexta-feira (31), PL prevê implantação do acordo entre os Poderes, mas recursos não estão garantidos. 

O Supremo Tribunal Federal protoco-
lou na sexta-feira (31) o Projeto de Lei 
4363/12, dando conta do acordo entre o 

Executivo e o Judiciário para reajustar os ven-
cimentos dos servidores. Este acordo não tem 
o aval da categoria em SP. 

Pelo que consta no texto apresentado à Câ-
mara dos Deputados, a primeira parcela a ser 
aplicada em janeiro de 2013, será maior do que 
as duas posteriores, em janeiro de 2014 e 2015, 
conforme o acordado entre os Poderes.

O artigo 13 do PL define que a partir de ja-
neiro de 2013 a Gratificação por Atividade 
Judiciária (GAJ) passará dos atuais 50% do 
Vencimento Básico para 72,5%. Nos anos se-
guintes, a GAJ passará para 86,25%, em 2014, e 
100%, em 2015. O PL também extingue os dois 
primeiros padrões da carreira, que passará a 
ter 13 padrões, caso o projeto seja aprovado.

Na justificativa, o presidente do STF, Ayres 
Britto, argumenta que “a proposta visa extin-
guir a possibilidade de pagamento integral 
dos valores das Funções Comissionadas, FC1 
a FC6, cujo saldo orçamentário remanescente 
será utilizado para incrementar valores na pri-
meira parcela da proposta de revisão do Plano 
de Cargos e Salários”.

Parece estar resolvida uma das pendências 
do acordo entre os Poderes, que seria o uso das 
sobras orçamentárias das FCs cheias. 

PL 6613/09
Muitos servidores estão perguntando sobre 

o que vai acontecer com o PL 6613/09. Segun-
do consta na justificativa do novo PL, “a pre-
sente proposta incorpora dispositivos do PL 

6613/09”. Desta afirmação, pode-se concluir 
que o 6613/09 será substituído pelo novo PL. 
Sem contar que há um requerimento do de-
putado Roberto Policarpo (PT/DF) de levar o 
6613 ao plenário, que poderá arquivá-lo.

Diferente do que acontece com os magis-
trados e servidores do MPU. Na justificativa 
do PL dos magistrados está explícita a manu-
tenção da tramitação dos PLs que já estão no 
Congresso. Garantia idêntica é dada aos ser-
vidores do Ministério Público da União, pois, 
na justificativa do PL 4362/12 lê-se: “a presente 
proposição se dá sem prejuízo da regular tra-
mitação dos PL´s 6697/09 e 2199/11”. 

Problema no orçamento
No caso do Judiciário, a previsão orçamen-

tária enviada pelo Executivo ao Congresso 
não contempla a plenitude do acordo entre 
os Poderes.

Para o reajuste de 5% sobre a folha de paga-
mento em 2013, o Executivo deveria encami-
nhar o montante de R$ 1,169 bilhão (um bi-
lhão, cento e sessenta e nove milhões de reais), 
mas na tabela do Anexo V do projeto consta 
uma previsão de R$ 1,097 (um bilhão e noven-
ta e sete milhões). Faltam, portanto, R$ 72,327 
milhões (setenta e dois milhões, trezentos e 
vinte sete mil), segundos dados do Departa-
mento Econômico do Sintrajud.

Por outro lado, na rubrica destinada ao rea-
juste no Anexo V há uma nota de rodapé in-
dicando “Autorizações passíveis de atualização 
com a finalidade de identificação dos Projetos 
de Lei específico (...)”, abrindo a possibilidade 
de suplementação orçamentária. Mas fica uma 

pergunta: se existe o acordo, por que seria ne-
cessário depender ainda de alguma suplemen-
tação posterior?

Reajuste dos magistrados: 7,12%
Na sexta-feira (31), o STF também encami-

nhou ao Congresso o projeto de lei  que fixa 
em 7,12% o reajuste dos vencimentos dos ma-
gistrados. Com o número 4360/12, o PL rea-
justa o subsídio dos ministros do Supremo, 
teto constitucional, o que incidirá sobre toda 
folha de pagamento do serviço público no país.

Em sua justificativa, Ayres Britto afirma que 
a proposta revisa o “subsídio da Magistratura” 
somando os percentuais previstos em outros 
dois PLs em tramitação: 7749/10 e 2197/11.

Para chegar aos 7,2%, o STF considerou a in-
flação projetada pelo IPCA para 2012 (4,7%) 
e somou à diferença da inflação medida nos 
anos de 2010 e 2011 com aquela prevista nos 
dois PLs para os mesmos anos. Os PLs previam 
inflações de 5,2% (2010) e 4,8% (2011), mas 
os percentuais efetivamente apurados foram: 
5,9% (2010) e 6,5% (2011).

Caso aprovados os três PLs, o teto constitu-
cional passaria a valer, R$ 30.675,48 em 2010; 
R$ 32.147,90, em 2011; e R$ 34.436,00, em 
2012. Sempre considerando os meses de ja-
neiro, os magistrados receberiam a diferença 
retroativamente.

Os projetos dos magistrados e aquele que foi 
imposto aos servidores terão como fonte de re-
cursos a mesma rubrica, a do Poder Judiciário. 
Portanto, a categoria precisa ficar atenta e mo-
bilizada para que o projeto dos servidores não 
seja ainda mais rebaixado. 


