
7 de abril de 2011

Quarta, dia 13

ATO UNIFICADO

Contra o congelamento

e a retirada de direitos.

Às 9h, manifestação no

Palácio do Planalto.

Às 11h30, passeata

e ato no MPOG

Nesta quarta-feira (dia 6), o deputado federal Po-
licarpo apresentou emendas propondo que a Gratifi-
cação de Atividade Judiciária (GAJ) e a Gratificação
de Atividade do MPU (Gampu) sejam calculadas em
170% sobre o vencimento.

O objetivo é atualizar a tabela (veja ao lado). “Um
ano e quatro meses após a apresentação dos PLs, o
abismo salarial só cresceu”, afirmou o deputado. Ele
explicou que a emenda “garante todos os direitos ad-
quiridos por grande parte da categoria e permite que
servidores em início de carreira tenham um reajuste
compatível com suas atribuições”.

Na avaliação do coordenador da Fenajufe Jean
Loiola, a proposta fixa uma remuneração maior que
qualquer emenda já apresentada e “não fere as posi-
ções já tomadas anteriormente nos fóruns da catego-
ria”. Para o coordenador Ramiro López, a emenda
recoloca os projetos no centro do debate. “Ela fará
com que STF, PGR, Executivo e Legislativo se movi-
mentem”, afirmou.

A proposta de Policarpo acrescenta ao PL 6613 a
implementação do reajuste em três vezes, a partir de
junho deste ano. O mesmo parcelamento foi proposto
ao PL 6697, para os servidores do MPU. Na justificati-
va, o deputado explica que o reajuste será a partir da
majoração da GAJ e da Gampu, diferente da proposta
original, que aumenta os vencimentos básicos.

Na justificativa da emenda o deputado afasta o
principal argumento do governo, que não quer nem
saber de dar reajuste aos técnicos por considerar que,
por ser de nível médio, esse cargo já recebe muito.
“Apesar do requisito de ingresso ser ainda de nível
médio, os servidores (...) possuem graduação e gran-
de número é detentor de títulos de especialização, mes-
trado e doutorado (...). Não há que se comparar es-
ses técnicos com outras carreiras de nível intermediá-
rio pelo requisito de ingresso, mas sim pelas atribui-
ções”, diz o texto.

Policarpo propõe atualizar
valores nos PLs 6613 e 6697

PCCR

PCCR – REMUNERAÇÃO DO CARGO EFETIVO
(Manutenção do VB e reajuste da GAJ para 170%)

CARGO

ANALISTA
JUDICIÁRIO

TÉCNICO
JUDICIÁRIO

AUXILIAR
JUDICIÁRIO

CLAS./PAD. VENC. GAJ 170% TOTAL
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O deputado Reginaldo Lopes (PT/MG)
apresentou ontem (6/4) emendas aos PLs
6613 e 6697, propondo o aumento da GAJ/
GAMPU e criando a Gratificação de De-
sempenho Institucional. Se aprovadas, es-
sas gratificações, com valores altos, torna-
riam os servidores reféns das famosas ava-
liações subjetivas de desempenho e de ou-
tras medidas que ferem seus direitos.

O curioso é que o mesmo deputado
apresentou emendas aos projetos para
implantar o subsídio nas duas carreiras.
“O único ponto em comum nessas duas
propostas é a supressão de direitos ad-
quiridos”, analisou o coordenador-geral
do Sindus, Berilo Leão. “Como pode um
mesmo parlamentar propor coisas tão
contraditórias num espaço tão curto de
tempo? O que está por trás dessa inicia-

Emendas ameaçam direitos dos
servidores do Judiciário e MPU

tiva?”, indagou.
As emendas do deputado Reginaldo

Lopes promovem a extinção, no Judiciá-
rio e no MPU, de vantagens pessoais e
vantagens pessoais nominalmente iden-
tificadas (VPNI) de qualquer origem e na-
tureza; diferenças individuais e resíduos;
valores incorporados à remuneração com
Funções Comissionadas, Cargos em Co-
missão, quintos ou décimos e adicional
por tempo de serviço; vantagens incor-
poradas a proventos ou pensões (leis
1.711 e 8.112); abonos e valores pagos
a título de representação.

“O Sindjus repudia o conteúdo des-
sas emendas”, afirmou Berilo. “Diante de
um campo tão nebuloso, a única certeza
é de que a motivação não é a defesa da
carreira dos servidores”, completou.

Quase trezentos servidores do TST lo-
taram o Plenão do Bloco B na assembleia
setorial desta quarta (dia 6) para escolher
os representantes do tribunal no 6° Con-
gresso do Sindjus. “É a primeira vez que

CRESCE MOBILIZAÇÃO PARA O CONGRESSO
vejo tantas pessoas participando”, come-
morou o coordenador-geral do Sindjus, Cle-
do Vieira, ao contar os 297 colegas pre-
sentes, que elegeram 22 delegados.

Hoje (quinta) é dia de assembleia e elei-

ção no STM. Na segunda, dia 11, no TRF e
Justiça Federal. Os servidores do MPDFT
fazem assembleia na terça, dia 12. No dia
13 é a vez do STF, e no dia 14, do TRE. A
semana se encerra com a eleição dos de-

legados do TRT na sexta-fei-
ra, dia 15, e os aposentados
fecham o ciclo de assemblei-
as setoriais no dia 29.

Nesta sexta, dia 8, é a vez
do TJDFT, e a expectativa é de
que a presença seja igualmen-
te marcante. “O TJ é o órgão
com maior número de servi-
dores; contamos com a parti-
cipação de todos para discu-
tir todos os temas vitais para
a nossa categoria”, afirmou
a coordenadora do Sindjus
Sheila Tinoco.

Berilo: “Como pode um mesmo parla-
mentar propor coisas tão contraditórias
num espaço tão curto de tempo?
O que está por trás dessa iniciativa?”


