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Hoje tem 
assembleia, às 

16h, no STF.

Venha e traga a maior quantidade de colegas possível.
A assembleia de hoje vai definir os rumos da carreira. É 
importante que todos os servidores compareçam. 

Ayres Britto oferece incremento 
orçamentário para elevar o reajuste a 

33%. Vamos debater a proposta!
Quem leu o Correio Braziliense 

hoje viu o tom com que o gover-
no tratou o Poder Judiciário: “Ou 

aceita a proposta ou fica sem reajuste”.
O ministro Ayres Britto tenta ago-

ra convencer a categoria e os magis-
trados a aceitar a proposta do gover-
no. A reação de Britto confirma  que 
a cúpula do Judiciário não pretende 
lutar contra essa proposta. Isso tam-
bém afasta a esperança de que venha 

O DG do STF, Amarildo Oliveira, 
apresentou a proposta de 33% 
para os servidores, enquanto 

o presidente Ayres Brito vai se reunir 
com os magistrados, para tentar con-
vencê-los a aceitar os 15,8%. O Minis-
tro já anunciou que a cúpula do Judici-
ário não vai se opor a proposta.

Se o incremento proposto por Brit-
to for negociado com o Executivo, 
existe a chance da Dilma 
cortar o orçamento?

Diz Antônio Augusto 
Queiroz, assessor parlamen-
tar do Sindjus: “A negocia-
ção sendo fechada entre o 
Poder Executivo e o  Poder 
Judiciário, o Executivo envia 
ao Legislativo a proposta 
orçamentária anual (PLOA) 
constando os valores para 
2013. Lá ela deverá ser 
aprovada, pois o Congresso 
não tem tradição de fazer 
mudanças significativas na 
PLOA. Depois os projetos 

a julgar a Ação Direta por Omissão, o 
Mandado de Segurança e o Mandado 
de Injunção para obrigar o Executivo a 
respeitar a autonomia administrativa 
e financeira do Judiciário.  

O que o governo ofereceu ao 
Judiciário?

O governo ofereceu 1 bilhão para 
2013, 1 bilhão para 2014 e 1 bilhão para 
2015, o que permite um incremento de 
15,8% sobre a folha de pagamento.

O que o Judiciário apresentou ao 
sindicato e à Fenajufe de contrapartida?

Pegar o orçamento oferecido pela 
União e acrescentar 714 milhões da ru-
brica "funções comissionadas", que o 
STF já havia oferecido como contrapar-
tida à aprovação do PL 6613, totalizan-
do um reajuste de 33%. Esse reajuste 
seria feito com a elevação da GAJ para 
100%. Também haveria uma redução 
do número de padrões de 15 para 13.

mento. No ano passado, a não inclusão 
foi taxativa. A categoria recorreu ao 
Judiciário, que também se omitiu dian-
te da decisão do Executivo. Diante do 
que ocorreu no ano passado, não po-
demos crer que o Judiciário irá julgar a 
nosso favor a inclusão.

Qual é a orientação do Sindjus?
Sobre a proposta: A assembleia de 

hoje ocorre 6h depois do anúncio do 
presidente do Supremo.  
Para a diretoria do Sind-
jus é preciso que cada 
local de trabalho debata 
se aceita ou rejeita a pro-
posta do Supremo. 

Sobre a continuidade 
da greve: defendemos a 
realização de uma nova 
assembleia no dia 4 de 
setembro. Até lá vamos 
ouvir todos os locais de 
trabalho e o comando de 
greve. Com todas essas 
discussões, a categoria 
poderá tomar a melhor 
decisão.

O que o Judiciário vai fazer?

de lei precisarão ser aprovados, mas 
o que estava sendo usado até agora 
como empecilho à aprovação era a fal-
ta de previsão orçamentária”. Se Brit-
to negociar o incremento, essa descul-
pa deixa de existir, portanto.

O que acontece se a categoria re-
jeitar a proposta de 33%?

O governo tem dito que daí não 
colocará nenhum incremento no orça-
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PCS-REMUNERAÇÃO 
DO CARGO EFETIVO

CARGO CLAS./PAD. VENC. GAJ 100% TOTAL 
     
 
 C-13  6.957,41   6.957,41   13.914,82   
     
 C-12  6.754,77   6.754,77   13.509,54   
     
 C-11  6.558,03   6.558,03   13.116,06   
     
 C-10  6.367,02   6.367,02   12.734,04   
     
 C-9  6.181,57   6.181,57   12.363,14   
     
 B-8  5.848,22   5.848,22   11.696,44   
     
ANALISTA B-7  5.677,88   5.677,88   11.355,76   
     
 B-6  5.512,51   5.512,51   11.025,02   
     
JUDICIÁRIO B-5  5.351,95   5.351,95   10.703,90   
     
 B-4  5.196,07   5.196,07   10.392,14   
     
 A-3  4.915,86   4.915,86   9.831,72   
     
 A-2  4.772,68   4.772,68   9.545,36   
     
 A-1  4.633,67  4.633,67   9267,34   
     
      
 
 C-13  4.240,47   4.240,47   8.480,94   
     
 C-12  4.116,96   4.116,96   8.233,92   
     
 C-11  3.997,05   3.997,05   7.994,10   
     
 C-10  3.880,63   3.880,63   7.761,26   
     
 C-9  3.767,60   3.767,60   7.535,20   
     
 B-8  3.564,43   3.564,43   7.128,86   
     
TÉCNICO B-7  3.460,61   3.460,61   6.921,22   
     
 B-6  3.359,82   3.359,82   6.719,64   
     
JUDICIÁRIO B-5  3.261,96   3.261,96   6.523,92   
     
 B-4  3.166,95   3.166,95   6.333,90   
     
 A-3  2.996,17   2.996,17   5.992,34   
     
 A-2  2.908,90   2.908,90   5.817,80   
     
 A-1  2.824,17   2.824,17   5.648,34   
     
      
  
 C-13  2.511,37   2.511,37   5.022,74   
     
 C-12  2.403,23   2.403,23   4.806,46   
     
 C-11  2.299,74   2.299,74   4.599,48   
     
 C-10  2.200,71   2.200,71   4.401,42   
     
 C-9  2.105,94   2.105,94   4.211,88   
     
 B-8  1.992,37   1.992,37   3.984,74   
     
AUXILIAR B-7  1.906,58   1.906,58   3.813,16   
     
 B-6  1.824,48   1.824,48   3.648,96   
     
JUDICIÁRIO B-5  1.745,91   1.745,91   3.491,82   
     
 B-4  1.670,73   1.670,73   3.341,46   
     
 A-3  1.580,63   1.580,63   3.161,26   
     
 A-2  1.512,57   1.512,57   3.025,14   
     
 A-1  1.447,43   1.447,43   2.894,86   
     
      
  


