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Assunto

Faz solicitação

DESPACHO N°J33dI/2014 - Versam os presentes autos
acerca da solicitação do Sindicato dos Servidores e Serventuários da Justiça do
Estado de Goiás de reposição salarial dos servidores deste Poder Judiciário no

índice de 10,97% (dez inteiros e noventa e sete centésimos por cento).
O normal em matéria como a que se apresenta é instruir o

requerimento com a quantificação do impacto orçamentário para implementação
da

reposição salarial (data

base),

conforme previsto no art. 42 da

Lei n° 17.663/2012.

Todavia, no presente caso, tal diligência fora antecipada por
esta Diretoria-Geral, que vem se desdobrando para encontrar uma saída para
dar cumprimento para o normativo suso, em razão das dificuldades de ordem
orçamentária hoje vividas.
Veja-se que a proposta orçamentária deste Poder Judiciário,
própria para arcar com as despesas de pessoal, sofreu

um

corte de

R$ 35.300.000,00 (trinta e cinco milhões e trezentos mil reais).

É bem verdade que o Executivo acenou com a provável
reposição do valor no presente semestre, mas, como tal não se operou ainda,
qualquer encaminhamento de Projeto de Lei, que importe no aumento de
despesas de pessoal, resta prejudicado.
Ainda que tais entraves estejam estabelecidos esta Diretoria
entende que o momento exige, ao menos, a apresentação das perspectivas
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futuras que incidam sobre a política de remuneração dos servidores deste
Poder.

Nesse passo, desde o início deste exercício, esta Diretoria,

coadjuvada com a Diretoria de Recursos Humanos e Diretoria Financeira, tem
feito

simulações

para fins de

atender à

prescrição do

art.

42

da

Lei n° 17.663/2012.

Os levantamentos iniciais apontaram para o fato de que, como

os limites orçamentários hoje firmados em 6% (seis por cento) da Receita
Corrente Líquida, nos termos dos arts. 19 e 20 da Lei de Responsabilidade
Fiscal (Lei Complementar n° 101/200) a recomposição estimada para o
exercício de 2014 não pode superar o patamar de 5% (cinco por cento).
Vale dizer, que tal índice já havia figurado nas prospectivas de
cenário que informaram os projetos de lei encaminhados para esta Corte nos
anos de 2012 e2013.

A reposição possível (da ordem de 5%) corresponde nos
levantamentos

já

realizados

a

um

incremento

mensal

de

estimados

R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), sendo este o patamar de
comprometimento máximo do orçamento deste Poder.

Certos de que tal estimativa não supre as expectativas dos

servidores deste Poder, por estar aquém dos próprios indicadores de perdas
salariais medidos no período, importa-nos, como dever de ofício, apresentar
sugestão alternativa à pretensão ora deduzida.

A proposta que ora segue, não é por assim dizer uma

novidade, ainda por ocasião das discussões havidas para a consolidação da
atual Lei n° 17.663/2012, havia a intenção de inclusão no contexto da
remuneração de servidores ativos e

inativos de

parcela de

natureza

remuneratória ao alcunhado de gratificação judiciária (GJ).
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A referida parcela remuneratória retira seu fundamento de

validade do modelo remuneratório do Poder Judiciário da União e de alguns
Tribunais de Justiça estaduais.

No âmbito do Poder Judiciário da União a Lei n° 11.416/2003,

prevê, em seu art. 11, que a remuneração dos servidores regidos por aquele
normativo, divide-se em duas vertentes, a saber, o vencimento básico e a
gratificação de atividade judiciária, in verbis:
Art. 11. A remuneração dos cargos de provimento efetivo
das Carreiras dos Quadros de Pessoal do Poder Judiciário é

composta pelo Vencimento Básico do cargo e pela

Gratificação Judiciária (GAJ), acrescida das vantagens
pecuniárias permanentes estabelecidas em lei.

O que se propõe no momento, a exemplo do Poder Judiciário

da União, é que a remuneração dos servidores deste Poder seja subdivida em
duas parcelas.

A razão para tanto, reside no fato de que a divisão da

remuneração em duas verbas com idêntica natureza poderia fazer com que
apenas sobre uma delas pudesse incidir as reposições salariais posteriores.
Tal medida tem o condão de permitir que o princípio
constitucional da irredutibilidade de vencimentos e da recomposição das perdas
inflacionárias seja observada.

Todavia, com a vantagem de que tal medida representa um
menor impacto orçamentário para o erário.

Vale demonstrar que se sobre os valores disponíveis para a
recomposição salarial incidir a novel parcela, o incremento remuneratório

poderia ser otimizado, pois a incidência da recomposição de perdas sobre a
gratificação judiciária (GJ) evitaria o famigerado efeito cascata incidente sobre

as remunerações quando dos aumentos lineares, mormente nos casos em que
sobre o vencimento incidem outras verbas incorporadas.
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Vale um exemplo, quanto ao que se apresenta.

Um incremento na folha de pessoal de 5% (cinco por cento)

representa hoje um gasto de R$ 2.500.00,00 (dois milhões e quinhentos mil
reais) por mês, ao tempo em que a hipotética criação da Gratificação Judiciária,
nos moldes vigentes no Poder Judiciário da União, da ordem de 10% (dez por
cento) sobre o vencimento do servidor representaria um gasto mensal de pouco
mais de R$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais) por mês.
Em resumo, um aumento linear de 5% (cinco por cento)

custa R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) a mais por mês para o erário do

que a criação da gratificação judiciária (GJ) na ordem de 10% (dez por cento).
Isso posto, dado ao cenário de severos limites impostos pela
Lei de Responsabilidade Fiscal a melhor alternativa parece ser adotar a mesma
política remuneratória vigente no do Poder Judiciário da União.
Bom dizer, ainda, que nos Tribunais de Justiça Estaduais do:
do Tocantins, do Distrito Federal e dos Territórios, de Roraima, do Amazonas,

da Bahia, do Amapá, do Ceará, da Paraíba, do Piauí, do Rio de Janeiro, a
mesma solução remuneratória encontra-se implantada.
Em sendo assim, solicito à esta Presidência autorização para

dar seqüência aos presentes estudos, que uma vez concluídos permitirão a
apresentação de uma proposta final que poderá incluir, pelo que se espera, a

progressão do percentual da aludida verba remuneratória (GJ), nos próxmimos
dois exercícios (2015 e 2016).

Sigam os autos à consideração da douta Presidência.

Goiânia, <$L|

de

JYrvan/w-

de 2014.
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