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Nesta terça-feira, 4, às 16h, o 
Sindjus promove uma assem-
bleia geral no Supremo para 

avaliar as conquistas que a nossa ca-
tegoria obteve na luta das últimas 
semanas. 

 De início, avaliamos que o ce-
nário deste anos seria mais favo-
rável do que no ano passado, a 
começar pelo fato de que, diferen-
temente do ministro Cezar Peluso, 
o atual presidente do Supremo, 
ministro Carlos Ayres Britto, se dis-
pôs a levar em conta as nossas rei-
vindicações no encaminhamento 
da proposta do orçamento do Ju-
diciário ao Ministério do Planeja-
mento. Para respaldar essa disposi-
ção, decidimos promover a greve, 
sabendo que quanto mais forte e 
massiva, mais chance teríamos de 
conquistar a vitória. 

O fato é que, diante de nossa 
greve, conjunta com a paralisação 
de grande parte dos servidores do 
Executivo, o governo Dilma foi 
obrigado a abandonar a política 

Assembleia de amanhã avaliará se 
conseguimos uma derrota ou uma 

vitória, ainda que parcial 
do reajuste zero. Essa foi nossa 
primeira vitória. 

O governo ofereceu então aos 
servidores do Judiciário e do Mi-
nistério Público da União os mes-
mos 15,8% oferecidos à maioria 
dos servidores públicos. Era mui-
to pouco, conforme disseram os 
diretores do Sindjus. Afinal, esse 
reajuste não levava em conta que 
muitos servidores do Executivo 
haviam tido reajustes há três ou 
dois anos, e que o nosso último re-
ajuste foi concedido há seis anos! 
O reajuste oferecido não cobriria 
sequer metade da inflação acumu-
lada nesse período.

A seguir, nas negociações com 
o Sindjus e com a Fenajufe, o mi-
nistro Ayres Britto assumiu um 
novo compromisso, o de comple-
mentar a proposta do governo de 
maneira que o reajuste ficasse em 
33%, com a GAJ de 100% e com a 
redução de dois padrões da carrei-
ra. Essa foi a nossa segunda vitó-
ria, mas ainda insatisfatória. 

Novamente cobrado pelo Sind-
jus e pela Fenajufe, o  presidente 
do Supremo declarou que ter che-
gado a 33% era o seu limite. 

Diante desse quadro, de novo 
temos a responsabilidade de fazer 
uma análise séria da situação. E 
avaliar se temos força para mudar 
esse quadro.  O dado mais relevan-
te é que não há perspectiva de me-
lhorar o reajuste de 33% no âmbi-
to do Congresso Nacional, que tem 
até o final do ano para aprovar a 
Lei Orçamentária Anual (LOA), via-
bilizando a aprovação dos nossos 
planos de carreira.

Na opinião da direção do Sind-
jus, nós conseguimos uma vitória, 
mas uma vitória parcial. Os 33% 
não chegam a ser 56%, mas estão 
longe do reajuste zero. Na verda-
de, obtivemos 59% da meta pela 
qual lutamos.

Vamos discutir estes dados na 
assembleia de amanhã! Vamos 
definir os próximos passos de 
nossa luta.  

PArticiPe dA 

AssembleiA-gerAl 

nestA terçA (4), 

às 16h

A sua presença é fundamental na assembleia de amanhã. O seu voto 

é que determinará os próximos passos que a nossa categoria vai trilhar.  

Todo dia o Sindjus recebe uma quantidade enorme de emails com a 

opinião dos servidores. Essa troca de informações é muito positiva mas 

o que prevalece, no final das contas, é o resultado da assembleia, nosso 

principal foro de deliberação. 

Além de você receber notícias em primeira mão, compartilhar suas 

experiências, e debater os assuntos que interessam a todos, você poderá  

defender a sua opinião e votar na proposta que considera melhor para 

você e para seus colegas. 

Ausente, você se omite. E em momentos importantes como agora, 

não podemos nos omitir. Se você faltar, alguém votará no seu lugar, 

decidindo por você. 

Decidir o seu futuro na assembleia é tanto um dever como um di-

reito que você deve valorizar. Compareça à assembleia de amanhã e 

contribua para transformar as suas reivindicações em realidade. 



Foi recebida no dia 31 de 
agosto de 2012, as mensagens nº 
55 e nº 5, do Supremo Tribunal 
Federal e da Procuradoria-Geral 
da República, respectivamente, 
alterando as Leis 11.416 e 11415 
de 2006. A mensagem do Judiciário 
se transformou no PL 4363 e a do 
MPU, no PL 4362 de 2012. 

Além de outras alterações, os 
PLs trazem o aumento da GAJ e 
da GAMPU, sendo 72,5 a partir de 
janeiro de 2013; 86,25%, a partir 
de janeiro de 2014 e, finalmente, 
100% a partir de janeiro de 2015. 
Também há modificação no 
padrão dos cargos de analista, 
técnico e auxiliar, passando a ser 
o de número 13 o topo da tabela. 

Com isso, o presidente Ayres 
Britto cumpre o que foi oferecido 
aos servidores, permitindo assim 
um reajuste salarial para além do 
proposto pelo Executivo. 

Alterações da 
gAJ e da gAmPU 
já tramitam 
como Pls no 
congresso
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1)Haverá retrocesso na carreira?
 Não, ao contrário! Como na tabela do TCU, a nossa terá 13 padrões, ou seja, o servidor que en-
trar depois da aprovação do novo plano levará 12 anos e não mais 14 anos para chegar ao fim 
da carreira. Isso é um avanço.
 

2) Mas quem estava no padrão 15 não volta para o treze? 
Isso não é retrocesso?
Não, pois não haverá mais os padrões 14 e 15. Portanto, quem estiver no final de carreira, estará 
no 13º padrão.
 

3) Haverá redução de vencimentos ou remuneração na nova tabela?
Não. Todos os servidores manterão o mesmo valor de vencimento básico e terão a GAJ de 100% 
ao final da implantação do novo plano.
 

4) Os servidores que terão reenquadramento em classe anterior terão de fazer 
novos cursos para terem a promoção? Por exemplo, do B6 para o novo A4?
 Não haverá necessidade de apresentação de novos cursos para a promoção. Isso será garantido 
na regulamentação da lei proposta pelo STF, após a sua aprovação pelo Congresso e a sanção 
presidencial.
 

5) Com o reenquadramento o servidor mais novo não poderá ficar em pa-
drão superior ao do servidor mais antigo?
 Não. Conforme a jurisprudência do Conselho da Justiça Federal, está garantido por isonomia 
o reenquadramento de um padrão aos servidores prejudicados nos raros casos em que os ser-
vidores que estão no padrão A3 e A2 são reenquadrados no novo padrão A1, tendo a data de 
progressão posterior ao servidor que está no atual padrão A1.

enquadramento: confira as 
respostas para as dúvidas 
frequentes dos servidores

Em razão das dúvidas expostas aos coordenadores do Sindjus pelos servidores so-

bre as alterações da tabela salarial que fazem parte da contraproposta do Supremo 

Tribunal Federal, com aumento do percentual da GAJ e da diminuição dos padrões, o 

sindicato traz até você as respostas para as preocupações mais frequentes até então. 


