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Encontro Nacional de Carreira da Fenajufe 7/8/2021 

 

PROPOSTAS (remetidas para a Diretoria Executiva da Fenajufe): 

 

PROPOSTA - Resolução Política - Coletivo LutaFenajufe - Coletivo Base Unida - 

Coletivo Democracia e Luta - Coletivo Judiciário Progressista - Coletivo 

Vanguarda 

 

Desafios do Encontro Nacional de Carreira: pautar nossas demandas, barrar 

retrocessos 

Envolver a categoria nas discussões do Fórum de Carreira | Fazer da mesa de 

negociação uma trincheira de luta em defesa das nossas pautas, pelo reajuste 

emergencial e contra as ameaças de retrocessos da reforma Administrativa | Constituir 

um espaço permanente de debate sobre o tema na Fenajufe e nos sindicatos 

A formação de um fórum permanente de diálogo, trabalho e negociação é uma 

reivindicação que faz parte da história da organização sindical das servidoras e 

servidores do Poder Judiciário Federal e do MPU, em torno da nossa federação 

nacional (Fenajufe) e dos sindicatos. 

Sempre defendemos o diálogo e a busca de soluções negociadas para pautar nossas 

demandas por justiça e direitos nas condições de trabalho, na carreira e na melhoria 

dos serviços públicos prestados à população. Porém, este processo negocial sempre 

esteve e deve estar amparado na mobilização e na luta e, quando necessário, nas 

greves para enfrentar e pressionar o governo e as administrações, sejam quais forem. 

Foi assim com todas as conquistas relacionadas à carreira, aos planos de cargos e 

aos salários até aqui obtidas. 

Toda mesa negociação é, por óbvio, um espaço de disputa e, quase sempre, reúne 

interesses divergentes. A instalação do Fórum Permanente de Carreira no CNJ - do 

qual a Fenajufe participa - se dá num momento especialmente relevante e decisivo 
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para o futuro não só das carreiras de todo o funcionalismo, como do próprio serviço 

público e do papel do Estado na sociedade. 

Defender nossas pautas, barrar retrocessos 

A 'reforma' Administrativa (PEC-32) que está sendo analisada na Comissão Especial 

da Câmara se constitui no mais grave ataque já visto ao setor público, aos direitos dos 

servidores e às diretrizes e normas que permeiam as carreiras do funcionalismo no 

Brasil. Atinge a todos os servidores civis, de todas as esferas de governo e poderes. 

Excluídos, apenas magistrados, procuradores e ministros, além de parlamentares e 

militares. 

Por trás dos argumentos falaciosos do governo Bolsonaro, está em construção com a 

PEC-32 um modelo anticarreira que destrói direitos, garantias constitucionais e o 

próprio futuro do funcionalismo e dos serviços de fato públicos. 

No que que se refere diretamente às carreiras, o texto da PEC abrange: i) forma de 

ingresso, com fim do concurso público impessoal; ii) política de gestão de pessoas; iii) 

política de avaliação permanente para fins demissionais, com fim da estabilidade; iv) 

política remuneratória e de benefícios; v) critérios para ocupação de FCs e CJs, que 

escancaram as portas para indicações políticas. 

Associado a isso, a reforma neoliberal que o governo Bolsonaro tenta aprovar redefine 

o papel do Estado na sociedade e pavimenta o caminho para terceirizações, 

privatizações e o assalto aos recursos e aparelhos públicos por grandes setores 

empresariais privados. O objetivo é desmontar todos os aspectos sociais do texto 

constitucional - mesmo o que até hoje não foi devidamente implementado - e abrir as 

portas para o capital privado lucrar às custas dos fundos públicos. 

Não é possível, portanto, desvincular a decisão do CNJ de finalmente acatar a 

reivindicação de instalação da comissão deste contexto histórico do país. Um período 

de desmonte generalizado dos direitos e garantias, no qual o caráter social do Estado, 

explicitamente assinalado no texto original da Constituição de 1988, é atacado 

barbaramente - política que a reforma Administrativa busca aprofundar. 
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Contraditoriamente, esse mesmo Estado, sobretudo os servidores públicos, à revelia 

das autoridades, é que estão salvando vidas na pior crise sanitária da nossa história. 

Hoje, somente a existência de profissionais concursados separa o país da barbárie. 

No âmbito do Poder Judiciário, as políticas adotadas pelo CNJ não destoam das 

contidas na reforma do Estado. Isso torna o fórum de negociação obrigatoriamente 

também em um espaço de luta contra a PEC-32. 

Não haverá avanços reais e duradouros nas pautas específicas da categoria sem que 

as diretrizes da reforma Administrativa sejam barradas, seja no Congresso Nacional, 

seja nos projetos das administrações dos tribunais. 

Neste aspecto, é preciso construir as mobilizações conjuntas com os demais setores 

do funcionalismo federal, municipal e estadual - o que passa pela greve no setor 

público. Assim como fortalecer a campanha "Fora Bolsonaro e Mourão", o que, por 

sua vez, demanda a preparação das condições para uma greve geral que exija o fim 

deste governo de destruição e mortes. Nossa luta não pode ser dissociada do contexto 

político geral, no qual se trama um país sem serviços públicos, sem direitos e sem 

liberdades democráticas. 

É possível, junto com os demais servidores e setores críticos da sociedade, derrotar 

a reforma Administrativa. O desgaste e a crescente impopularidade do governo, 

levada às ruas pela campanha "Fora Bolsonaro e Mourão", não só indicam isso, como 

realçam a importância da mobilização e de a categoria tomar para si esta luta que 

envolve o seu futuro. 

Fazer da mesa de negociação uma trincheira da luta da categoria 

Diante disso, é ainda mais necessário e urgente avançar na mobilização e conseguir 

um maior envolvimento da categoria na mesa de negociação, que deve expressar 

ainda a defesa das condições de trabalho em tempos de pandemia e de teletrabalho. 

É preciso envolver o conjunto dos servidores neste debate e nesta luta. 

Movimentações afastadas do amparo e da força da atuação coletiva são sempre 

prenúncio de maus resultados, ainda mais em tempos de políticas tão hostis aos 

trabalhadores. Que tenhamos unidade, na federação e nos sindicatos, para pôr em 
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prática coletivamente uma política mais incisiva que amplie a participação e alcance 

a capilaridade na base da categoria, tão necessária para enfrentar esse desafio. 

Para contribuir com isso, avaliamos que a Fenajufe deve constituir um fórum 

permanente de debate e organização desta luta que incentive a participação da 

categoria e seja replicado pelos sindicatos em cada estado.  

As servidoras e servidores de nossa categoria já demonstraram em outros momentos 

a capacidade de mobilização, envolvimento e elaboração em torno de projetos de 

carreira e de serviços públicos. O Fórum Permanente de Carreira precisa se constituir 

numa trincheira da luta pelas pautas já consolidadas da categoria - e isto inclui o 

reajuste emergencial e todas as demais reivindicações já aprovadas - e de resistência 

a quaisquer retrocessos impostos a título de reformas administrativas. Sejam reformas 

conduzidas pelo governo federal, sejam projetos ditados pelo próprio CNJ e 

administrações. 

É na luta da categoria, associada à mobilização geral do funcionalismo e da classe 

trabalhadora, que será possível neste momento alcançar conquistas reais, 

preservando direitos hoje tão ameaçados e avançando em nossas pautas específicas. 

1. Envolver a categoria nas discussões do Fórum de Carreira, com a organização 

de um fórum da categoria que permita esse envolvimento, proporcionando um 

espaço permanente de debate sobre o tema na Fenajufe e nos sindicatos. 

2. Fazer da mesa de negociação uma trincheira de luta em defesa das nossas 

pautas, pelo reajuste emergencial, por condições adequadas do trabalho 

remoto emergencial, com um retorno seguro às atividades presenciais, e contra 

as ameaças de retrocessos da reforma Administrativa. 

3. Atuar pela revogação da legislação que engessa os orçamentos e ataca os 

serviços públicos (EC 95/2016, EC 109/2021, LC 173, LRF). 

4. Tratar da efetivação de data-base anual, sem prejuízo do caráter regular do 

fórum de carreira. 

5. Pelo impacto direto sobre a carreira, enfrentar o modelo de gestão por metas 

de desempenho implementado a partir do CNJ, e aos projetos de 

"reestruturação" que assimilam dentro do Judiciário as políticas 
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governamentais de corte, sob o mote de "fazer mais com menos", sem levar 

em conta as reais necessidades de pessoal e estrutura frente à demanda de 

trabalho efetivamente existente; 

6. Enfrentar a negligência e precarização das condições de trabalho sob o 

teletrabalho. 

7. Ter a luta contra a PEC-32, que destrói todas as carreiras do funcionalismo, 

como prioridade absoluta, de forma conjunta à luta pela defesa de direitos da 

classe trabalhadora, pela defesa dos serviços públicos, contra as privatizações 

e pelo Fora Bolsonaro e Mourão. 

8. Construir o calendário unitário de mobilização do funcionalismo, de forma 

integrada às mobilizações da Campanha Fora Bolsonaro, em especial a greve 

geral dos serviços públicos em 18 de agosto. 

9. Avançar na construção da greve geral da classe trabalhadora. 

Assinam:  

Coletivo LutaFenajufe  

Coletivo Base Unida  

Coletivo Democracia e Luta 

Coletivo Judiciário Progressista 

Coletivo Vanguarda 

PROPOSTA - Resolução Política - SINTRAJUD/SP 

Resoluções prévias para contribuição ao debate do Encontro Nacional de 

Carreira da Fenajufe. 

1.Em Assembleia Geral Extraordinária dos(as) servidores(a) do Sindicato dos 

Trabalhadores do Judiciário Federal no Estado de São Paulo/SP, realizada no dia 17 

(dezessete) de julho do ano corrente, onde foram debatidas as iniciativas do Fórum 

Permanente de Gestão de Carreira do CNJ, segue como contribuição as seguintes 

proposições:  
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2.Considerando que neste momento, toda a discussão de carreira se subordina à luta 

contra a PEC 32, que tem como objetivo a destruição dos serviços públicos e todas 

as suas carreiras. Não há discussão de carreira que não passe pelo enfrentamento à 

PEC 32 em todos os espaços e discussões, como a prioridade absoluta das questões 

afeitas à carreira do Judiciário Federal e de todo o funcionalismo. 

3.Considerando que neste momento, combinado à luta de fundo contra a PEC 32, é 

necessário que se defenda uma pauta emergencial de reivindicações, que contemple 

uma reposição salarial emergencial e as demandas já aprovadas nos fóruns legítimos 

da categoria. Frente às perdas salariais que a categoria vem  acumulando ao longo 

dos anos, inclusive desde o último reajuste, que repôs apenas parte das 

perdas  acumuladas, é necessário defender um reajuste emergencial que parta desse 

referencial, sem abrir mão da  discussão de perdas passadas e do enfrentamento aos 

mecanismos que hoje congelam o orçamento  destinado aos serviços públicos e 

restringem a atualização salarial do funcionalismo, como a EC 95, EC  109, Lei de 

Responsabilidade Fiscal, entre outros. 

4.Considerando que a instalação de um espaço permanente para discussão de 

carreira é uma reivindicação antiga da categoria, que foi negligenciada por muitos pela 

cúpula do Judiciário. Para que o Fórum Permanente de Carreira no CNJ não seja um 

espaço meramente protocolar, e sim um canal efetivo, é fundamental envolver a base 

nos debates e mobilizações em defesa da carreira e de nossas condições de trabalho. 

Não pode também ser um mero espaço de legitimação de propostas da administração 

voltadas à aplicação da política governamental de cortes e desmonte, nem de se 

transigir em relação a direitos, sendo necessário estabelecer um espaço permanente 

de discussão e construção com a categoria, para além do Encontro Nacional 

convocado pela Fenajufe. Historicamente, as pautas da categoria somente avançaram 

com amplo debate e mobilização na base. 

5.Propomos:  

▪ Intensificação do enfrentamento à PEC 32/20 como tarefa principal;  
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▪ A luta por um reajuste emergencial ocorra sem prejuízo das perdas passadas, e que 

seja priorizado o vencimento básico, principal parcela que compõe a remuneração. 

▪ Estabeleça espaços contínuos em nível nacional e um espaço permanente de 

articulação da categoria para a discussão da carreira. 

▪ Defenda no Fórum de Gestão da Carreira uma pauta emergencial, que abrange a 

questão salarial e a preservação de direitos ameaçados, como o recebimento de VPNI 

e GAE por parte dos oficiais de justiça, além de reivindicações já aprovadas nas 

instâncias da categoria e ainda não atendidas pela cúpula do Judiciário. 

PROPOSTA – Resolução Política - SINDJUFE/BA 

A Assembleia Geral aprovou a seguinte resolução política apresentada pela diretoria 

do SINDJUFE-BA e pelo Coletivo Opinião Alternativa: 

EM DEFESA DA CARREIRA, CONSTRUIR O 18 DE AGOSTO 

1.Está em curso a construção de um grande Plano de Carreira para os servidores do 

Poder Judiciário Federal e MPU. Seus elementos e diretrizes são incontestes e 

abrangem: i) forma de ingresso; ii) política de gestão de pessoas; iii) política de 

avaliação permanente; iv) política remuneratória e de benefícios; v) critérios para 

ocupação de FCs e Cjs. 

2.Na forma de ingresso, o novo plano de carreira consagra a extinção do concurso 

público. Fala em “processo seletivo simplificado de pessoal, com vínculo por prazo 

determinado” e, na excepcionalidade de vínculo por prazo indeterminado, define 

períodos de experiência com avaliação subjetiva determinando a classificação final 

dos candidatos (“classificação final dentro do quantitativo previsto no edital do 

concurso público, entre os mais bem avaliados ao final do período do vínculo de 

experiência”). O novo plano de carreira fornece as bases legais para que a estrutura 

de pessoal dos tribunais seja preenchida por terceiros e pessoal com vínculos 

trabalhistas precários. 
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3.Em termos de política de gestão de pessoas, o plano de carreira institui os 

servidores de segunda classe (aqueles que se encontram com vínculo de 

experiência), fala em extinção do Regime Jurídico Único e delega à lei complementar 

dispor sobre: I - gestão de pessoas; II - política remuneratória e de benefícios; III - 

ocupação de cargos de liderança e assessoramento; IV - organização da força de 

trabalho no Serviço Público; V - progressão e promoção funcionais; VI - 

desenvolvimento e capacitação de servidores; e VII - duração máxima da jornada para 

fins de acumulação de atividades remuneradas. Em suma, o Plano de Carreira 

extingue o direito à carreira. 

4.Com relação à política de avaliação permanente, a nova carreira contempla o fim da 

estabilidade e a extinção, a qualquer tempo, dos cargos, por decisão das direções dos 

tribunais, caso em que, o vínculo se faz extinto e o servidor é, portanto, demitido. 

5.Sobre política remuneratória e de benefícios, o plano é particularmente detalhado. 

Prevê a extinção dos auxílios alimentação, creche, transporte, etc; e a inexistência de 

direito adquirido a qualquer benefício, mesmo que tenha sido decorrente de lei. O 

plano de carreira suspende o pagamento da GAS e GAE, do auxílio alimentação e do 

pagamento de funções durante os afastamentos, incluindo férias e licenças. 

6.Para a ocupação de cargos em comissão, o Plano de Carreira autoriza o uso de 

critérios político-partidários para a sua ocupação e extingue a destinação exclusiva 

das Funções Comissionadas e da destinação de percentuais mínimos dos Cargos em 

Comissão para os servidores da carreira. 

7.Todos os elementos descritos acima foram extraídos da PEC 32, a malfadada 

Reforma Administrativa, já aprovada na CCJ da Câmara dos Deputados e, 

atualmente, na Comissão Especial da mesma Casa Legislativa. 

8.É nesse contexto, que fomos surpreendidos com uma chamada a realização de um 

encontro sobre carreira e a formação de uma mesa de carreira com a direção dos 

tribunais. O que deveria ser um grande avanço se reveste, no contexto atual, de sérios 

riscos. Em nossa opinião, a única possibilidade de se avançar na organização da 

carreira é derrotando o “plano de carreira” do governo Bolsonaro e da burguesia 
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nacional para o Serviço Público brasileiro. Além disso, é preciso muito cuidado para 

não se criar um espaço que referende a reestruturação produtiva, já em curso no 

âmbito do Poder Judiciário, sob pena de corrermos o risco de derrotarmos a reforma, 

na luta unificada com os demais setores do funcionalismo, e de realizar uma “mini-

reforma” adstrita aos trabalhadores do Judiciário e Ministério Público. 

9.Em “Alice no País das Maravilhas” de Lewis Carol, foi cunhada a célebre frase do 

gato de Alice: “para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve”. 

Acrescentaremos a este entendimento a percepção que não saber onde se está, nem 

tampouco para onde se vai, pode nos levar a caminhos que nos conduzam a locais 

ainda piores. A compreensão da conjuntura atual nos faz afirmar, que qualquer 

avanço, passa pela derrota da política de destruição do estado brasileiro, levada a 

cabo por Bolsonaro e Guedes. Vale ressaltar que isto não virá de mesas protocolares, 

nem de articulações de gabinetes. Isto se inicia com a mobilização da categoria e a 

luta unitária com os demais setores do Serviço Público. 

10.Afirmamos assim, que a principal tarefa do encontro é definir campanhas e 

estratégias para ganhar os corações e as mentes dos trabalhadores do Judiciário 

Federal e MPU para a necessidade de construir uma forte greve do Serviço Público, 

no dia 18 de agosto. É preciso que a nossa Federação aponte aos sindicatos filiados, 

que realizem rodadas de assembleias para que a base possa discutir e deliberar sobre 

a adesão da nossa categoria a greve geral dos servidores públicos das três esferas, 

municipais, estaduais e federal. É preciso que nossas organizações se unam aos 

esforços da construção da Greve Geral para derrotar a política liberal de Bolsonaro, 

Mourão e Guedes. Somente assim, poderemos derrotar o Plano de Carreira de 

Bolsonaro e abrir caminho para uma sólida discussão de carreira, que contemple os 

pleitos históricos de nossa categoria. 

PROPOSTA - Resolução Política – SINDJUFE/BA 

A assembleia também aprovou a nota sobre carreira apresentada pelo Coletivo 

Resistência e Luta no Judiciário. A Diretoria não unificou em uma só resolução, como 

tem feito ultimamente, buscando garantir a unidade dos setores políticos na base da 
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categoria, por compreender que não partem da mesma compreensão das tarefas do 

momento atual. 

Para a diretoria do SINDJUFE-BA, o momento é de unir todas as forças para 

derrotarmos a PEC 32, que visa destruir o Serviço Público, e  ficarmos atentos e 

cuidadosos para não criarmos  um espaço que referende a reestruturação produtiva, 

já em curso no âmbito do Poder Judiciário, sob pena de corrermos o risco de 

derrotarmos a Reforma, na luta unificada com os demais setores do funcionalismo e 

deixarmos passar uma “mini-reforma”, adstrita aos trabalhadores do Judiciário e 

Ministério Público. 

Leia a outra nota apresentada: 

Para a Reunião Nacional de Carreira, da FENAJUFE, e especificamente sobre esse 

tema: A carreira dos(as) servidores(as) do PJU e MPU na atual conjuntura 

1 - É de conhecimento público que a PEC 32 acaba com o conceito de carreira, sepulta 

o RJU, todas as prerrogativas de direitos ali contidas, e cria um serviço público regido 

sob a lógica do mercado e do lucro; 

2 - Ao contrário do que dizem seus defensores, essa PEC atingirá SIM aos servidores 

atuais de várias formas. Os futuros servidores ingressarão nos cargos de forma 

distinta, simplificada, sem direitos, sem estabilidade, e serão submetidos a todo tipo 

de pressão externa e interna, pressão essa que atingirá os concursados novos e 

atuais. 

Isso prova duas questões: 

A) A PEC32 não é apenas uma reforma, e sim o fim do serviço público gratuito; 

B) Ninguém será poupado desse desmonte. 

3 - Por isso entendemos que a luta contra essa PEC deve estar na nossa centralidade, 

já que ela acaba com as Carreiras, objeto desse Encontro; 
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4 - Dizer isso, no entanto, não significa que devemos esquecer de buscar nossas 

pautas já aprovadas nos fóruns da categoria. Ao contrário, precisamos seguir 

cobrando a sua implementação como o NS; enquadramento dos auxiliares; reposição 

salarial emergencial – sem abrir mão de recuperar nossas  perdas  -; combate efetivo 

ao assédio moral e sexual; contratação de servidores concursados; inserção das 

entidades representativas e da base eleita em assembleia nas discussões sobre 

metas e inovações tecnológicas; funcionamento real do Fórum Permanente de 

Carreira do CNJ, etc; 

5 - Mas esse Fórum Institucional precisa ser alimentado com o real interesse da base. 

Para isso é necessário que haja nos Estados um espaço de discussão, amplo e 

regular sobre o tema. Nesse sentido propomos que o sindicato, mesmo com atraso, 

crie urgentemente esse espaço; 

6 - E que a Federação, por sua vez, estimule e fomente espaços semelhantes a nível 

nacional para além do que hoje existe e que a maioria dos servidores desconhece. 

 

   

   

  
 

PROPOSTA – Adicional de Qualificação - SISEJUFE/RJ 

Com base nas discussões existentes no Fórum de Carreira da Fenajufe, o Sisejufe 

propõe que os Adicionais de Qualificação de Especialização (Pós-Graduação Lato 

Senso), com vinculação direta à função exercida pelo servidor, tenham equivalência 

com Mestrado e Doutorado, nos seguintes termos: 

1. Curso de Especialização (Pós-Graduação Lato Senso): 7,5% do VB 

2. Cursos de Especialização (Pós-Graduação Lato Senso) OU Mestrado: 12% do 

VB 
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3. Cursos de Especialização (Pós-Graduação Lato Senso) OU Doutorado: 15% 

do VB. 

PROPOSTA – Adicional de Qualificação - SINTRAJUF/PE - Cláudia Maria 

Toscano Coelho Costa e outros. 

1. PROPOSTA DE RESOLUÇÃO SOBRE O ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO – AQ. 

2. O Adicional de Qualificação (AQ) foi instituído pela Lei 11.416 de 15 de dezembro 

de 2006 como uma política de incentivo à formação, profissionalização e valorização 

dos servidores das carreiras dos quadros de pessoal do Poder Judiciário.  

3. Trata-se de um percentual aplicado sobre a remuneração dos servidores em razão 

dos conhecimentos adicionais adquiridos em ações de treinamento, títulos, diplomas 

ou certificados de cursos de pós-graduação, em sentido amplo ou estrito, em áreas 

de interesse dos órgãos do Poder Judiciário a serem estabelecidas em regulamento. 

4. O art. 15 dessa lei prevê que o AQ incidirá sobre o vencimento básico do servidor 

com os seguintes percentuais: - 12,5% em se tratando de título de Doutorado; - 10% 

para título de Mestrado; - 7,5% para aqueles que possuem certificado de 

Especialização. 

5. O texto do art. 15 implica em que o valor correspondente a um doutorado, mestrado 

ou especialização realizada ao fim percebido pelo servidor difere conforme o cargo, a 

classe e o padrão em que este servidor se encontra na carreira. A Administração paga 

valores distintos pelo mesmo título de acordo com essas variáveis. 

6. Desta forma, um Analista Judiciário que concluiu, p; ex. um mestrado, aplicando-se 

a alíquota de 10% sobre seu vencimento básico, passa a ganhar muito mais que um 

Técnico Judiciário com a mesma titulação. Isso implica que, os servidores que têm 

títulos iguais, tendo desempenhado esforços iguais para conclusão de uma tese 

acadêmica, com anos de estudos iguais, e muitas vezes um deles tendo 

desempenhado esforço maior para passar em uma Universidade mais concorrida, fica 

desvalorizado, dependendo do vencimento de seu cargo. 
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7. A conclusão de uma pós-graduação demanda vários esforços e sacrifícios 

pessoais, inclusive financeiros. Considerando que o AQ visa incentivar a qualificação 

através da oferta do adicional pecuniário por titulação adquirida, como posto 

atualmente o instituto promove distorções, injustiças e se mostra contraproducente 

sobretudo para os Técnicos Judiciários, mas não só, afetando também os Analistas 

Judiciários conforme sua classe e padrão. 

8. De outro lado, a titulação considerada para o AQ implica na aquisição pelos 

servidores do mesmo cabedal de conhecimentos, carreados para o trabalho em favor 

da Administração. A conformação desse cabedal de conhecimentos se dá nas 

instituições de ensino, de modo absolutamente igual para todos os alunos, 

independente dos cargos que ocupam em seus empregos no mercado de trabalho, 

privado ou público. De modo que com o formato atual do AQ, a Administração 

discrimina, desvaloriza e prejudica, sem fundamento válido, no incentivo à 

qualificação, que se mostra quase como “desincentivo”. 

9. Com o mesmo raciocínio, um Analista em início de carreira percebe os incentivos à 

qualificação de modo bem mais reduzido com relação aos Analistas com mais tempo 

de serviço. Sendo que todos os custos, esforços e sacrifícios para aquisição de títulos 

são absolutamente idênticos. 

10. Assim, para corrigir essa distorção e ampliar o potencial da política de incentivo à 

qualificação e aquisição de conhecimentos, as servidoras e servidores reunidos no 

Encontro Nacional de Carreira da Fenajufe aprovam e encaminham ao Fórum 

Permanente de Gestão da Carreira do PJU a proposta de alteração da Lei 11.416 para 

estabelecer que os percentuais do Adicional de Qualificação passam a incidir sobre o 

maior vencimento básico do cargo de Analista Judiciário, correspondente à classe 

padrão C-13. 

Assinam: 

Cláudia Maria Toscano Coelho Costa, Andréa Pessoa da Silva, Gabriel Augusto de 

Aquino Albuquerque Filho, Luís Fernando Cavalcanti Costa, Carlos Felipe dos Santos, 
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Alberto Jorge dos Santos, Manoel Gérson Bezerra Sousa, Marcela Soriano Ferreira 

Nunes, Adriano Clayton Carreiro Barros, Marco Antônio de Carvalho Capella. 

PROPOSTA – Política Salarial - SISEJUFE/RJ 

Determinar que o Fórum de Carreira da Fenajufe, por meio de seus coordenadores, 

publicizem para a categoria as simulações relativas ao índice de reajuste proposto 

para o exercício de 2022, de modo a demonstrar a diferença salarial existente nos 

valores de tabela, caso o reajuste incida sobre o Vencimento Básico (VB) OU sobre o 

VB + GAJ OU apenas sobre a GAJ. 

PROPOSTA – Política Salarial – VPNI - SISEJUFE/RJ 

Estabelecer que o Fórum de Carreira da Fenajufe, nas discussões relacionadas à 

margem orçamentária disponível a viabilizar o reajuste para o exercício de 2022, 

considere nas simulações de reajuste os efeitos da decisão do STF, no tocante à 

absorção dos valores incorporados a título de VPNIs, de modo a potencializar o índice 

proposto, considerando que boa parte da categoria teria o reajuste absorvido integral 

ou parcialmente. 

PROPOSTA – Gratificações – Política Salarial - SINTRAJUSC/SC 

Absorção das gratificações – GAJ 

PROPOSTA – Gratificações – Política Salarial - SINTRAJUSC/SC 

Direito adquirido às gratificações, inclusive com a questão da GAS dos Agentes de 

Segurança, sem exigência do TAF, e da GAE dos Oficiais de Justiça, sem a exclusão 

da VPNI. 

PROPOSTA – Analistas - SISEJUFE/RJ 

O Coletivo de Analistas Judiciários (NAJ) propôs 4 pontos: 

1. Debater e elaborar propostas para modernização da carreira judiciária e para o 

cargo de analista judiciário, definindo de forma clara as atribuições contidas na Lei 

11.416/2006, que dispõe sobre as Carreiras dos Servidores do PJU, com 

especialização dos analistas; 
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2. Cobrar programas eficazes para a capacitação e qualificação dos analistas a serem 

realizados pelos tribunais e pelo próprio CNJ; 

3. Promover, de forma ampla, a valorização do cargo de analista judiciário no conjunto 

da carreira judiciária e trabalhar pela valorização salarial, evitando a estagnação que 

atinge parte dos servidores no final de carreira; 

4. Lutar em conjunto com os ocupantes dos demais cargos do PJU, caso seja 

inevitável a aprovação da reforma administrativa, para sermos considerados como 

cargo típico de estado. 

PROPOSTA – Técnicos – NS - SISEJUFE/RJ 

O Coletivo de Técnicos Judiciários (Cotec-RJ) propôs 4 pontos: 

1 - Que os TJAA voltem para a carreira judiciária, com base no parecer técnico de 

Carlos Maldonado, já encaminhado à Fenajufe 

2 - A defesa do NS sem tabela, com base no parecer do Dr. Rudi Cassel, também já 

encaminhado à Fenajufe. 

3 - Contratação do DIEESE para elaboração de estudo técnico viabilizando o NS 

4 - A volta da sobreposição entre tabelas salariais dos cargos de Técnico e Analista 

PROPOSTA – Técnicos – NS Desvio de Função - Delegados SINDJUF/PB - 

Mahatma Gandhi e Cláudio Dantas 

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO 

Tema: Fórum de Carreira – utilização dos argumentos do desvio de função e dos 

apoios de magistrados e órgãos do PJU/MPU como pilares do NS 

Proponentes: Mahatma Gandhi de Siqueira Campos Cantalice (delegado do 

SINDJUF/PB) e Cláudio Aurélio Dantas (delegado do SINDJUF/PB) 

1.A FENAJUFE enviou ao Fórum de Carreira um documento em que, dentre outras 

coisas, fazia a defesa do NS com base na evolução da complexidade. 

2.O desvio de função contém em seu bojo a narrativa da evolução da complexidade 

do cargo, posto que esta explica aquela. Os Técnicos Judiciários trabalham em desvio 
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de função porque o cargo evoluiu em complexidade e em responsabilidade. Os seus 

ocupantes, à vista do requisito de investidura no cargo, são contratados para cumprir, 

dentro de suas atribuições legais, tarefas de nível intermediário, mas são compelidos 

a desempenhar, em sua totalidade, tarefas de nível superior. Em razão disso, os 

Técnicos Judiciários são explorados pela Administração Pública. 

3.Uma prova inquestionável de que o cargo evoluiu em complexidade está numa 

construção lógica que envolve a definição dada pelo CNJ ao instituto da atividade 

jurídica, um dos requisitos à Magistratura (CF/1988, art. 93), consistente na asserção 

de que deva demandar, PREPONDERANTEMENTE, conhecimento jurídico. Os 

Técnicos Judiciários do PJU têm que, PREPONDERANTEMENTE, utilizar 

conhecimentos jurídicos no seu labor diário, independente de estar lotado na área 

administrativa ou judiciária. Portanto, um Técnico Judiciário está apto ao concurso 

público para o ingresso na magistratura. A alta complexidade do cargo fica, então, 

bem delineada; o desvio de função é decorrência imediata disso. 

4.O desvio de função é o argumento mais forte em prol do NS, pois denuncia um ilícito 

administrativo praticado pela Administração Pública. É a essência do NS. É o 

argumento que possui elementos de coerção, posto que, colocado às claras para a 

Administração Pública, forçará o desate da questão que, muito provavelmente, rumará 

ao acolhimento do NS. Somente o NS encerrará o desvio de função ora abordado. 

5.A FENAJUFE não tem feito uso desse argumento nas tratativas junto ao Fórum de 

Discussão Permanente de Gestão da Carreira dos Servidores do Poder Judiciário da 

União, instituído pelo CNJ. É difícil sentir conformação com o fato de que a FENAJUFE 

não se tenha queixado, numa mesa de discussão que divide com a Administração 

Pública, o desvio de função, o ilícito administrativo, a exploração por que passam os 

Técnicos Judiciários, seus maiores mantenedores. Indispor-se contra a exploração de 

seus filiados é a parte fundamental da atividade sindical. É a circunstância que norteia 

qualquer trabalhador a buscar ajuda do seu sindicato, sob pena de se sentir 

plenamente desassistido. 

6.Além disso, a FENAJUFE não tem argumentado, também no Fórum de Carreira, 

com base no fato de que houve a obtenção, pela base, de 646 cartas de apoio de 

magistrados (principalmente, estes) e outras autoridades ao NS, como também dos 
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14 apoios institucionais de órgãos do PJU (preponderantemente) e do MPU (TRF4, 

TRT/PB, TRE/ES, TRE/SC, TRT/PE, TRT/GO, TRT/MG, JF/GO, MPF/PB, JF/SC, 

TRE/CE, MPF/PE, TRF5, TRE/GO) em favor do NS. 

7.As cartas e os apoios institucionais materializam o interesse da Administração 

Pública no NS. A importância do trabalho desempenhado pelos Técnicos Judiciários 

é mais bem sentido nas Primeira e Segunda Instâncias, pois demandam com maior 

ênfase a execução de atividades de suporte técnico e administrativo (= atribuições 

legais dos Técnicos Judiciários). O suporte técnico e administrativo é a atividade de 

maior cardinalidade não só no PJU, mas em todo o serviço público. É a atividade que 

melhor representa o serviço público. 

8.A parte patronal do Fórum de Carreira é constituída por comissionados. Os 

integrantes pertencentes aos quadros do PJU não estão lá na condição de Técnicos 

ou Analistas Judiciários. Estão lá na qualidade de Diretores em Tribunal ou Conselho 

Superior. A parte patronal do Fórum de Carreira não experimenta o suporte técnico e 

administrativo com a mesma intensidade que os Diretores de Primeira e Segunda 

Instâncias. Portanto, a parte patronal do Fórum de Carreira possui visão limitada da 

importância dos afazeres dos Técnicos Judiciários para o PJU como um todo. A 

empatia deles com o pleito do NS fica bem comprometida, de consequência. 

9.Aquelas 646 cartas e os 14 apoios institucionais conseguidos levariam ao Fórum de 

Carreira o sentimento de valor que a Administração Pública nos âmbitos da Primeira 

e Segunda Instâncias dão ao NS.  

PROPOSTA – Técnicos – NS - SINTRAJUSC/SC 

Valorizar a carreira de Técnico/a Judiciário/a. 

1.Hoje a Administração do PJU tem um problema a ser resolvido que é a similaridade 

entre as atividades executadas entre Técnicos e Analistas Judiciários, com atribuições 

e remunerações distintas. Tal similaridade foi favorecida pelo aumento da 

complexidade das atividades executadas pelos Técnicos, advinda da evolução dos 

processos de trabalho apoiados pela tecnologia. 
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2.Uma possível solução para estas questões pode ser a reorganização da carreira do 

Poder Judiciário da União através do modelo chamado Carreira Única. 

3.Em relação ao Nível Superior para técnicos, busca-se a implementação imediata da 

medida, conforme preconiza a FENAJUFE no grupo de trabalho do CNJ. O assunto 

já foi debatido e aprovado em diversas instâncias da FENAJUFE e sindicatos de base. 

PROPOSTA Técnicos NS SINDIQUINZE  

“Nível superior para técnicos judiciários, alterando-se o requisito de ingresso e a tabela 

de vencimentos, nos mesmos termos da Lei 372/2008 do Rio Grande do Norte, julgada 

Constitucional na ADI 4303/2014 do STF”. 

 

PROPOSTA - Daise Socorro e outros - SINDJUF/PA-AP 

 

PROPOSTAS DO SINDJUF-PA/AP  PARA O ENCONTRO NACIONAL  DE 

CARREIRA DA FENAJUFE,  QUE SERÁ REALIZADO NO DIA  07/08/2021 – 

SÁBADO, ATRAVÉS DE PLATAFORMA  REMOTA. 

 

As propostas trazidas no documento em tela, são frutos dos constantes   debates do 

SINDJUF-PA/AP, em especial, apresentadas durante o Ciclo de Debates  da 

Entidade, realizado nos dias: 20 e 27/07 e 03/08/2021, onde foram elucidadas 

as  situações que permeiam o debate nacional sobre a Carreira dos Servidores do 

Poder  Judiciário Federal. 

 

Dessa forma, em concordância com as principais pautas em discussão no   âmbito 

nacional e nos fóruns do SINDJUF-PA/AP, foram elencadas as propostas,  listadas 

abaixo: 

1. Defesa do NS com observância da necessidade do nível superior para os 

Técnicos Judiciários, como forma de negociação salarial comparando 
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com   outras tabelas do Executivo Federal, como por exemplo dos servidores 

da Receita Federal; 

2. Sobreposição da tabela (mas somente com a aprovação do NS para o Técnico 

Judiciário); 

3. Adicional de Qualificação (AQ) permanente de 3%; 

4. Possibilidade de acumulação de Adicional de Qualificação (AQ); e 

5. Permanência do adicional de Nível Superior de 5% para os servidores que 

já   fazem a percepção. 

 

Belém/PA, terça-feira, 03 de agosto de 2021. 

 

Assinam: DAISE DO SOCORRO SANCHES SANTOS Delegada, JOSÉ DE RIBAMAR 

FRANÇA SILVA Delegado, MARCO ANTÔNIO PEREIRA CARDOSO Delegado, 

GIVANILDO RIBEIRO QUARESMA Delegado, CRISTOVAM JOSÉ DA SILVA 

MONTEIRO Delegado, JOSÉ WILSON FERNANDES DE SOUZA Observador, 

RAIMUNDO TADEU QUADROS DA ROCHA Observador. 

 

PROPOSTA – Auxiliares – SINTRAJUSC/SC 

 

Apoiar os artífices. 

PROPOSTA – Reenquadramento - SINTRAJUF/PE 

1.REENQUADRAMENTO NA ÁREA DE SEGURANÇA DOS TÉCNICOS 

JUDICIÁRIOS ANTIGOS “AGENTES DE PORTARIA” 

2. Em alguns tribunais encontram-se em atividade servidores que foram nomeados no 

cargo então denominado “Agentes de Portaria”, que por falhas da Administração não 

foram enquadrados na especialidade “segurança” quando do reenquadramento dos 

então denominados “Agentes de Vigilância”, promovido pela Lei 9.421/96. 
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3. O enquadramento em área e especialidade foi remetido pelo mesmo diploma Legal 

para regulamentação dos Tribunais Superiores/Conselhos. O CSJT em 2008 através 

da Resolução CSJT n.º 47 de 28/03/2008 efetuou o enquadramento, que foi ratificado 

pelo Ato CSJT 193/2008 de 09/10/2008, que enquadrou os antigos “Agentes de 

Portaria” na Área Administrativa, especialidade – Portaria, sendo que após vago, a 

especialidade deveria ser extinta. 

2. A   Lei 9.421/96 considerou, para o enquadramento dos “Agentes de Vigilância” 

como Técnicos Judiciários - especialidade “segurança”, o trabalho realizado, sendo 

que dentre as atribuições previstas para esses Técnicos (hoje Agentes de Polícia 

Judicial) e nas atividades efetivamente desempenhadas no Judiciário da União estão 

abrangidas as tarefas que eram desempenhadas pelos então denominados “Agentes 

de Portaria”. 

3. O processo de enquadramento da referida lei, como se deu, não franqueou aos 

servidores na época informação e possibilidade de opção, excluindo – sem 

fundamento de discrímen plausível e consonante com o princípio constitucional da 

isonomia - essa parcela da categoria da correta inclusão na especialidade 

“segurança”, à semelhança do ocorrido com os “Agentes de Vigilância”. 

4. Essa situação de atecnia persiste por anos ferindo a uniformidade, simetria e 

racionalidade da ordenação das carreiras do Judiciário da União, maculando a higidez 

do processo aperfeiçoamento administrativo do quadro de pessoal do Judiciário. O 

TRT da 6ª Região, em Pernambuco, p. ex., conta com presença de servidores nessa 

situação na ativa.  

5. Nos demais tribunais, os quantitativos podem ser levantados pela FENAJUFE junto 

às administrações, com apoio dos sindicatos de base. É possível estimar com 

plausibilidade que o número total de servidores injustiçados pela situação é muito 

reduzido. Portanto, o ajuste do enquadramento suscitado teria impacto orçamentário 

mínimo, frente ao impacto decorrente do igualmente justo pleito de reenquadramento 

do Auxiliares objeto de demanda no Grupo 3 do Fórum Permanente de Gestão da 

Carreira dos Servidores do PJU. 
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6. A discussão de carreira perante o CNJ é o espaço finalmente conquistado pela 

FENAJUFE para abordar problemas atuais e históricos da categoria, como os casos 

de reenquadramento e adequação funcional aqui mencionados. O Fórum de Carreira 

tem caráter permanente, devendo funcionar após o exaurimento das pautas previstas 

em curso. Contudo, impõe-se considerar que esse espaço no CNJ e a abertura da 

Administração neste momento consistem em janela de oportunidade histórica que a 

incerteza institucional que vivenciamos pode tornar única. 

7. Assim, o Encontro Nacional de Carreira da FENAJUFE, em cumprimento a 

resoluções anteriores de suas instâncias deliberativas, resolve pela inclusão na pauta 

do Fórum de Carreira do enquadramento dos antigos “Agentes de Portaria” na 

especialidade “Segurança”, devendo providenciar juntos aos tribunais informações 

necessárias à consecução da pauta e formatar anteprojeto de lei sanando a situação. 

Assinam: Carlos Felipe dos Santos, Andréa Pessoa da Silva, Alberto Jorge dos 

Santos, Manoel Gérson Bezerra Sousa, Adriano Clayton Carreiro Barros, Gabriel 

Augusto de Aquino Albuquerque Filho. 

PROPOSTA – Funções Comissionadas - SINTRAJUSC/SC 

Priorizar os cargos efetivos (em detrimento das funções e comissões).  

PROPOSTA – Polícia Judicial - SINTRAJUSC/SC 

PJ - Polícia Judicial: da mesma forma, o assunto já foi debatido e aprovado em 

diversas instâncias da FENAJUFE e Sindicatos de base. Já está aprovado no CNJ 

pela Resolução 344/2020 e implementado em alguns tribunais. Devemos rechaçar 

qualquer tentativa de retroceder no que já foi decidido. 

PROPOSTA – Polícia Judicial - SINTRAJUSC/SC 

Mudança de Especialidade ou extinção para cargos de Técnico Judiciário/Agente de 

Polícia Judicial: alguns tribunais insistem em extinguir cargos de agentes de Polícia, 

ou até mesmo os transformar em outra especialidade. Temos que inibir as tentativas 
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de tribunais de efetuar tal procedimento, inclusive com enfrentamento para reverter 

extinções já efetuadas. 

PROPOSTA – Terceirização - SINTRAJUSC/SC 

Fim das terceirizações e valorização do cargo efetivo. 

PROPOSTA – Analistas - SISEJUFE/RJ 

O Coletivo de Analistas Judiciários (NAJ) propôs 4 pontos: 

1. Debater e elaborar propostas para modernização da carreira judiciária e para o 

cargo de analista judiciário, definindo de forma clara as atribuições contidas na Lei 

11.416/2006, que dispõe sobre as Carreiras dos Servidores do PJU, com 

especialização dos analistas; 

2. Cobrar programas eficazes para a capacitação e qualificação dos analistas a serem 

realizados pelos tribunais e pelo próprio CNJ; 

3. Promover, de forma ampla, a valorização do cargo de analista judiciário no conjunto 

da carreira judiciária e trabalhar pela valorização salarial, evitando a estagnação que 

atinge parte dos servidores no final de carreira; 

4. Lutar em conjunto com os ocupantes dos demais cargos do PJU, caso seja 

inevitável a aprovação da reforma administrativa, para sermos considerados como 

cargo típico de estado. 

 

PROPOSTA - Analista - Soraia Aparecida - SITRAEMG/MG 

 

Projeto de Lei de Organização da Carreira de Analista Judiciário  

Lei que regulamenta a atividade, remuneração e as atribuições da carreira 

de  Analista Judiciário da União, em suas diversas especialidades, visando aprimorar 

a  qualidade e eficiência da prestação jurisdicional no Brasil.  
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Lei de Organização da Carreira de Analista Judiciário  

PROJETO DE LEI Nº ____ /19, DE ____ DE ______ DE 2019.  

Dispõe sobre da Carreira de Analista do Poder Judiciário e do 

Ministério  Público da União e dos Estados, altera a Lei nº 11.416, 15 de dezembro 

de 2006 e dá  outras providências  

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA. Faço saber que o Congresso 

Nacional  decreta e eu sanciono a seguinte Lei:  

Da carreira  

Art. 1º A Carreira de Analista do Poder Judiciário e do Ministério Público  da 

União são compostas por cargos providos por profissionais de 

diversas  especialidades, escolhidas dentre da necessidade do serviço público e 

constituídas por  cargos de provimento efetivo após aprovação em concurso para 

preenchimento de  cargo de nível superior, para a execução de atividades de 

planejamento; organização;  coordenação; supervisão técnica; assessoramento; 

estudo; pesquisa; elaboração de  laudos, pareceres ou informações e execução de 

tarefas de elevado grau de  complexidade;   

§1º As atribuições dos cargos e respectivas especialidades serão descritas 

em  regulamento de cada órgão, observado tratar-se de atividades de nível 

superior,  realizadas privativamente por profissionais aprovados em concurso de nível 

superior,  

realizadas privativamente por bacharéis em Direito ou com formação ou 

habilitação  específica, de natureza técnica ou relacionadas à gestão estratégica, 

relacionadas ao  processamento de feitos; apoio a julgamentos; análise e pesquisa de 

legislação, de  doutrina e de jurisprudência nos vários ramos do Direito; estudo e 
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pesquisa do sistema  judiciário brasileiro; execução de mandados; organização e 

funcionamento dos ofícios  judiciais; bem como a elaboração de laudos, de atos, de 

pareceres, minutas de decisões  judiciais e de informações jurídicas; relacionadas à 

gestão estratégica; de pessoas; de  processos; de recursos materiais e patrimoniais; 

orçamentários e financeiros; licitações  e contratos; controle interno e auditoria; 

segurança de dignitários e de pessoas, de bens  materiais e patrimoniais, da 

informação e funções relacionadas a transporte;  relacionadas à gestão da 

informação; tecnologia da informação; comunicação; saúde;  engenharia; arquitetura; 

apanhamento taquigráfico, bem como aquelas vinculadas a  especialidades inerentes 

a cada órgão e as que venham a surgir no interesse do serviço.  

§ 2º As funções de natureza gerencial serão exercidas preferencialmente 

por  Analistas judiciários.   

§ 3º Consideram-se funções de natureza gerencial aquelas em que haja  vínculo de 

subordinação e poder de decisão, especificados em regulamento, exigindo se do 

titular participação em curso de desenvolvimento gerencial oferecido pelo órgão.   

§ 4º Os Analistas designados para o exercício de função de 

natureza  gerencial que não tiverem participado de curso de desenvolvimento 

gerencial oferecido  pelo órgão deverão fazê-lo no prazo de até um ano da publicação 

do ato, a fim de  obterem a certificação.   

§ 5º A participação dos Analistas de que trata o § 4º deste artigo em 

cursos  de desenvolvimento gerencial é obrigatória, a cada 2 (dois) anos, sob 

a  responsabilidade dos respectivos órgãos do Poder Judiciário da União.   

§ 6º Os critérios para o exercício de funções de natureza não gerencial 

serão  estabelecidos em regulamento.   

Art. 2º No âmbito da jurisdição de cada tribunal ou juízo é vedada 

a  nomeação ou designação, para os cargos em comissão e funções comissionadas, 

de  cônjuge, companheiro, parente ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro 

grau,  inclusive, dos respectivos membros e juízes vinculados, salvo a de ocupante 

de cargo  de provimento efetivo das Carreiras dos Quadros de Pessoal do Poder 
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Judiciário, caso  em que a vedação é restrita à nomeação ou designação para servir 

perante o magistrado  determinante da incompatibilidade.   

Art. 3º Compete às Corregedorias, CNJ e CNMP fiscalizarem 

o  cumprimento das disposições estabelecidas nos artigos anteriores.  

JUSTIFICATIVA 

Esse artigo unifica a carreira e simplifica seu controle, devendo os Analistas 

atuarem de  acordo com suas respectivas especialidades profissionais. Visa também 

melhor aproveitar os  profissionais em tarefas interdisciplinares.  

O dispositivo torna lei as disposições do 2º do Anexo I da Portaria 

Conjunta 3/2007 – STF/CNJ/STJ/TST/CSJT/STM/TJDFT, que trata das atribuições 

dos analistas judiciários, visando  com que sejam respeitadas e labora contra o 

desvio de função.  

Lembramos que não apenas as unidades judiciárias, mas também às 

escolas de  capacitação de cada tribunal devem se adequar à legislação, para que 

também os cursos ministrados  sejam dados conforme as atribuições de cargo.  

Nas resoluções a ser editadas, sugerimos fazer constar:  

a) a planilha das funções de chefia, assessoria, estudos e planejamento 

que devem ser  ocupadas exclusivamente por analistas judiciários, com as 

respectivas áreas b) a adequação das atribuições dos cargos ocupados pelos 

servidores aos objetivos aos  seus respectivos postos e funções ocupadas;  

c) o cumprimento da legislação pertinente para reconhecer a capacitação 

legal e  regularizar a situação dos servidores em desvio de função, especialmente 

para adequar as atividades  dos Analistas às suas atribuições legais, valorizando o 

princípio do concurso público;  

d) a instauração de procedimento para mapear os servidores em desvio 

de função (no  exercício de atribuições de cargo diverso do seu) com fins a 
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desencadear uma auditoria na instituição  do Poder Judiciário Federal para apurar e 

corrigir essas irregularidades  

1. Execução das atribuições legais como regra e não como exceção.  

Necessário instituir regulamentação administrativa para dar eficácia à 

Lei que fixou as  atribuições legais dos cargos da administração do Poder Judiciário 

e do Ministério Público da União,  de modo que todos os cargos de Analistas sejam 

alocados para o exercício de suas atribuições legais  correspondentes, não se 

utilizando das funções comissionadas e cargos em comissão para promover  desvio 

de função e, somente por exceção ou inexistência de cargo, seja autorizada a 

nomeação de  cargo diverso para o exercício de função comissionada ou cargo em 

comissão autorizadoras do  exercício das atribuições legais dos Analistas.  

Das Funções Comissionadas  

Art. 4º O Analista poderá ser designado para exercer funções 

comissionadas específicas para a carreira, criadas e regulamentadas pelo CNJ, 

CNMP e Corregedorias,  podendo:  

I – Desempenhar atividades de direção, planejamento, 

organização,  coordenação, supervisão técnica e gestão de unidades jurisdicionais; 

II – Atuar como Instrutor em curso de capacitação e aperfeiçoamento de  servidores 

do Poder Judiciário e do Ministério Público;  

III – Análise e pesquisa de legislação, doutrina e jurisprudência;  

IV – Elaboração de relatórios estatísticos, portarias, dentre 

outros  documentos de caráter técnico jurídico; 

V – Administrar os recursos humanos e materiais das unidades 

jurisdicionais;  
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VI – Distribuir as atividades e funções dos demais servidores da 

unidade  jurisdicional, zelando e fiscalizando pela frequência e produtividade dos 

mesmos;  

Art. 5º. A carreira de Analista do PJ e do MP assim passa a ser 

considerada  atividade típica e exclusiva de Estado, conforme previsto no artigo 247 

da Constituição  Federal de 1988.  

JUSTIFICATIVA  

A melhoria dos serviços prestados à sociedade pelo Judiciário e pelo 

Ministério Público  é o principal motivo da organização da carreira de Analista, melhor 

definição das atribuições dos  profissionais das diversas especialidades, economia de 

recursos e aproveitamento do conhecimento  já disponível no quadro de pessoal da 

União.  

Conforme o projeto de Lei que se apresenta, os Analistas poderão ser 

alocados para  integrar missões e forças-tarefas organizadas e reguladas pelo CNJ, 

CNMP e Corregedorias, podendo  fiscalizar, auditar, verificar, atestar e corrigir a 

qualidade dos serviços ofertados.  

Com isso, os órgãos de controle passaram a deter condições não apenas 

de apontar os  problemas existentes, mas também de constituir forças-tarefas para a 

sua solução. Para o exercício dessas relevantes atribuições, a carreira de Analista 

passará a ser  considerada como típicas de estado.   

A atividade judicial é única e essencial, sendo exclusiva de estado. Daí a 

necessidade para  a preservação de seu corpo técnico contra eventuais investidas de 

forças externas que visam  enfraquecer a atividade judicial.  

O reconhecimento na forma da lei que a carreira de analista é típica e 

exclusiva de estado  fortalecerá o judiciário/MP tal como hoje ocorre com carreiras da 

AGU, Ciclo de Gestão, Agencias  Reguladoras etc.  
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Da convocação em forças-tarefas  

Art. 6º. Os profissionais da carreira de Analista poderão ser vinculados 

ou  convocados, respectivamente, ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e ao 

Conselho  Nacional do Ministério Público (CNMP) e às corregedorias;  

Art. 7º. O CNJ, CNMP e Corregedorias poderão constituir e regular 

a  formação de forças-tarefas de profissionais Analistas para o cumprimento das 

missões  que forem consideradas relevantes pelos referidos órgãos para melhor 

administração  da justiça.  

Do Ingresso 

Art. 8º O ingresso em qualquer dos cargos de provimento efetivo 

das  Carreiras disciplinadas por esta lei dar-se-á no primeiro padrão da classe 

“A”  respectiva, após aprovação em concurso público, de provas ou de provas e 

títulos.  

Art. 9º O concurso público contemplará a aplicação de provas 

objetivas,  discursivas e títulos, ambas de caráter eliminatório.  

Art. 10. Poderão os órgãos contratantes incluir, como etapa do 

concurso  público, programa de formação, de caráter classificatório ou eliminatório 

e  classificatório.  

Justificativa  

Devem ser realizadas alterações nas provas de seleção para a carreira de 

Analista  incluindo para que façam constar, além das provas objetivas, questões 

discursivas (parecer técnico,  questões específicas etc.) de caráter eliminatório.  

Incluir Provas de títulos bem como curso de formação (de caráter 

classificatório). Dessa  forma a investidura nos cargos de Analista dependeria de 

aprovação em concurso público de provas  e títulos, em 2 (duas) etapas, sendo a 
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primeira eliminatória e classificatória e a segunda constituída  de curso de formação. 

Sugere-se a aplicação da prova em dois turnos (manhã/tarde) ou aos sábados 

e  domingos como já ocorre com diversas carreiras como a diplomática em que o 

acesso ocorre com 5  provas em dias diferentes, provas de títulos e curso de 

formação.  

Os concursos da carreira de Analista estão entre os poucos que ainda não 

contam com  provas de título e curso de formação. Quase todas as carreiras de estado 

possuem sistema de seleção  mais completo, selecionando assim candidatos de 

maneira mais criteriosa. Podemos citar as carreiras  de diplomacia, Polícia Federal, 

Receita Federal, BACEN, Agências Reguladoras etc. A de Delegado  Federal 

inclusive exige-se 3 anos de experiência jurídica e a participação da OAB na seleção.  

Da Avaliação e responsabilização  

Art. 11º. Os Analistas somente poderão ser avaliados ou responder 

a  processos disciplinares e administrativos instaurados e conduzidos pelo CNJ, 

pelo  CNMP e pelas Corregedorias, por determinação de magistrados e com a 

participação  de Analistas, vedada a participação de servidores de outras 

carreiras,  independentemente de ocuparem funções ou cargos de confiança.  

JUSTIFICATIVA  

É fundamental oferecer garantias para o exercício do cargo, com 

independência suficiente  para que os Analistas possam zelar pelo cumprimento das 

diretrizes e das metas traçadas, bem como,  garantir que os profissionais serão 

avaliados, processados e punidos por seus iguais, evitando  perseguições políticas.  

Os Analistas estarão disponíveis para compor forças-tarefas para resolver 

acúmulo de  processos, auditorias, campanhas de saúde e higiene bucal, assistência 

social nos tribunais,  desenvolvimento de novas estruturas de engenharia ou sistemas 

informatizados, enfim, suprir a  
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necessidade de profissionais em uma determinada missão, podendo receber diárias 

ou outras  gratificações para isso. Essas missões poderão deslocar profissionais, 

temporariamente, para outros  ramos da justiça ou MP, para fazer frente a 

necessidades sazonais.  

Dos direitos dos Analistas  

Art. 12. São assegurados os seguintes direitos aos Analistas.  

I – a inviolabilidade de seu local de trabalho, bem como de seus 

instrumentos  de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e 

telemática, desde  que relativas ao exercício de suas funções institucionais;  

II – ter a presença de representante de entidade de classe, quando preso 

em  flagrante, por motivo ligado ao exercício de suas atribuições funcionais, para 

lavratura  do auto respectivo, sob pena de nulidade e, nos demais casos, a 

comunicação expressa  à entidade de classe;  

III – não ser recolhido preso, antes de sentença transitada em julgado, 

senão  em sala de Estado-Maior, com instalações e comodidades condignas, 

assim  reconhecidas por entidade de classe, e, na sua falta, em prisão domiciliar; IV 

– ingressar livremente:  

a) nas salas de sessões dos tribunais, mesmo além dos cancelos 

que  separam a parte reservada aos magistrados;  

b) em qualquer edifício ou recinto em que funcione repartição 

judicial  ou outro serviço público onde deva praticar ato ou colher informação útil ao 

exercício  de suas funções institucionais, dentro do expediente ou fora dele, e ser 

atendido, desde  que se ache presente qualquer servidor ou empregado;  

V – permanecer sentado ou em pé e retirar-se de quaisquer locais 

indicados  no inciso anterior, independentemente de licença;  
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VI – dirigir-se diretamente aos magistrados nas salas e gabinetes de 

trabalho,  independentemente de horário previamente marcado ou outra condição, 

observando-se  a ordem de chegada;  

VII – reclamar, verbalmente ou por escrito, perante qualquer juízo, 

tribunal  ou autoridade, contra a inobservância de preceito de lei, regulamento ou 

regimento; VIII – falar, sentado ou em pé, em juízo, tribunal ou órgão de 

deliberação  coletiva da Administração Pública ou do Poder Legislativo;  

IX – examinar, em qualquer órgão dos Poderes Judiciário e Legislativo, 

ou  da Administração Pública em geral, autos de processos findos ou em 

andamento,  mesmo sem procuração, quando não estejam sujeitos a sigilo, 

assegurada a obtenção  de cópias, podendo tomar apontamentos;  

X – examinar, em qualquer instituição responsável por 

conduzir  investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigações 

de qualquer  natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, 

podendo copiar  peças e tomar apontamentos, em meio físico ou digital; 

XI – ter vista dos processos judiciais ou administrativos de 

qualquer  natureza, em cartório ou na repartição competente;  

XII – retirar autos de processos findos, mesmo sem procuração, pelo 

prazo  de dez dias;  

XIII – ser publicamente desagravado por entidade de classe, 

quando  ofendido no exercício de suas funções institucionais ou em razão delas;  

JUSTIFICATIVA  

Esses artigos detalham as prerrogativas que os Analistas necessitam para 

exercer suas  atribuições com segurança e eficácia para as instituições, evitando que 

possam vir a sofrer  perseguições ou assédio moral.  

Esse artigo é inspirado no art 6º da Lei nº 8.906/94, que dispõe sobre o 

Estatuto da  Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), visto que o quadro 

é formado principalmente  por profissionais oriundos da Ordem e procura conferir 

proteção ao profissional Analista, inclusive o  que exerce suas atividade no 
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cumprimento de mandados e em sua residência, por teletrabalho,  guardando em 

domicílio informações confidenciais do Estado Brasileiro.  

Além disso, protege o profissional para que possa cumprir as missões 

determinadas pelos  órgãos de controle administrativo e correção.  

Das Vantagens, Férias, Licenças e Concessões  

Art. 13 Os integrantes das carreiras disciplinadas por esta lei ainda fazem 

jus  às seguintes vantagens:  

I – ajuda de custo, para despesas de transporte e mudança;  

II – ajuda de custo, para moradia, nas localidades em que não 

houver  residência oficial à disposição;  

III – salário-família;  

IV – diárias;  

V – gratificação adicional de cinco por cento por quinquênio de serviço; VI 

– gratificação de magistério, por aula proferida em curso oficial de  preparação para 

carreiras de qualquer dos três poderes da República, exceto quando  receba 

remuneração específica para esta atividade;  

VIII – gratificação pelo efetivo exercício em região de difícil 

provimento,  assim definida e indicada em lei.  

IX – Os Analistas podem exercer livremente suas atividades 

profissionais,  advogar e dirigir empresas, ser sócios majoritários, desde que em 

horário compatível  com o exercício de suas atribuições, ressalvada a vedação 

apenas de eventual conflito  com o interesse público.  

Justificativa  

É necessário permitir o livre exercício da profissão de advogado garantido 

na constituição  aos bacharéis de Direito da carreira. tendo em vista que os 
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profissionais de outras formações não  enfrentam as mesmas restrições. Citamos por 

exemplo os Auditores do TCU que podem advogar em  

seu tempo livre, exercendo a profissão de advogado sem conflito de interesse com 

seu órgão de  origem. Importante ressaltar que seria mantida a vedação para que o 

analista não advogasse em  tribunal de sua origem. Dessa forma um analista do 

TJDFT poderia advogar no TRF da primeira  região mas seria proibido de advogar 

perante o TJDFT.   

Importante para acabar com a grave limitação financeira que atualmente 

impacta a vida  dos servidores. Ademais incentiva o crescimento econômico do Brasil 

ampliando a oferta de bens e  serviços. Haveria, no entanto, limitação para que fosse 

vedado a venda de bens ou serviços para  órgãos públicos. (Isso é matéria da lei 

8.112, a ser tratada com o Poder Executivo).  

Art. 14. Os integrantes das carreiras disciplinadas por esta lei terão direito 

a  férias anuais por quarenta e cinco dias.  

Art. 15. Conceder-se-á licença ao Analista.  

 I - para tratamento de saúde;  

 II - por motivo de doença em pessoa da família;  

 III - para repouso à gestante;  

Art. 16 A licença para tratamento de saúde por prazo superior a trinta 

dias,  bem como as prorrogações que importem em licença por período ininterrupto, 

também  superior a trinta dias, dependem de inspeção por Junta Médica.  

Art. 17 – Sem prejuízo do vencimento, remuneração ou de qualquer 

direito  ou vantagem legal, o analista poderá afastar-se de suas funções até oito 

dias  consecutivos por motivo de:  

 I - casamento;  

 II - falecimento de cônjuge, ascendente, descendente ou irmão.  
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Art. 18 Conceder-se-á afastamento ao analista, sem prejuízo de 

seus  vencimentos e vantagens:  

 I – para frequência a cursos ou seminários de aperfeiçoamento e estudos,  a critério 

do Tribunal ou de seu órgão especial, pelo prazo máximo de dois anos;  II – para 

exercer a presidência de associação de classe.  

JUSTIFICATIVA  

Referência legislativa da ideia: artigos 65, 66, 69 e 72 da Lei 

complementar nº 35, de 14  de março de 1979.  

Da Jornada de Trabalho  

Art. 19. A jornada de trabalho do Analista não poderá exceder a 

duração  diária 6 horas contínuas e a de 30 horas semanais, respeitadas ainda as 

regulamentações  específicas de cada especialidade. 

§ 1º Para efeitos deste artigo, considera-se como período de trabalho o 

tempo  em que o analista estiver à disposição do Poder Público, aguardando ou 

executando  ordens, na sede do órgão ou em atividades externas, sendo-lhe 

reembolsadas as  despesas feitas para o exercício de suas atribuições na forma da 

lei.  

§ 2º As horas trabalhadas que excederem a jornada normal são 

remuneradas  por um adicional não inferior a 100% (cem por cento) sobre o valor da 

hora normal. § 3º As horas trabalhadas no período das 20 horas de um dia até as 5 

horas  do dia seguinte são remuneradas como noturnas, acrescidas do adicional de 

20% (vinte  e cinco por cento).  

§ 4º A jornada de trabalho também deverá respeitar a legislação 

específica  das diversas profissões, a exemplo de médicos, odontólogos, assistentes 

sociais, etc. § 5º Ao Analista da área jurídica aplica-se os mesmos direitos do 

advogado  empregado na iniciativa privada.  

Demais Previsões  
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Art. 20. A indenização prevista pela Lei nº 12.855, de 2 de setembro de 

2013,  também se aplicará aos integrantes das carreiras disciplinadas por esta lei.  

Art. 21. Excepcionalmente, mediante autorização específica 

e  fundamentada das respectivas corregedorias e com a devida comunicação aos 

órgãos  de trânsito competentes, os veículos utilizados por Analistas do Poder 

Judiciário e do  Ministério Público que exerçam competência ou atribuição criminal 

poderão,  

temporariamente, ter placas especiais, de forma a impedir a identificação de 

seus  usuários específicos, na forma de regulamento a ser emitido, conjuntamente, 

pelo  Conselho Nacional de Justiça (CNJ), pelo Conselho Nacional do Ministério 

Público  (CNMP) e pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) ou porte de arma.  

JUSTIFICATIVA  

A norma é inspirada no PL nº 166/2015, que altera o § 7º art. 115 do 

Código de Trânsito  Brasileiro.  

Da participação em Comissões  

Art. 22 É obrigatório a participação majoritária de Analistas em 

qualquer  comissão criada para discutir a modificação das atribuições e remuneração 

dos cargos  do Judiciário e Ministério Público da União, com participação das 

entidades que  representam especificamente os profissionais dessa carreira.  

Justificativa  

Nenhum representante dos Analistas participou da Comissão 

Interdisciplinar de revisão  do Plano de Cargos e Salários dos Servidores do Poder 

Judiciário da União - Lei nº 11.416, de 15 de  dezembro de 2006. 

Por isso, a Fenajufe, entidade composta em sua maioria por outros 

servidores, centrou sua  atuação na defesa do Projeto NS para técnicos.  



 
 

 
 

36 

A categoria dos Analistas, minoritária nessas organizações, não teve direito 

à voz e muito  menos a voto nessas discussões. Essa exclusão somente pode ser 

revertida com a reserva de um  assento ao segmento na comissão que trata das 

negociações com os servidores.  

Diante da especificidade da carreira de Analista, numericamente 

minoritária, e das  abissais diferenças de interesses com as demais carreiras, a fim 

de garantir a paridade de tratamento,  voz e legitimidade das discussões de sua 

condição, pede a reserva de um assento nas comissões que  venham a discutir 

quaisquer alterações administrativas que lhe possam afetar.  

Inclusive, vale salientar, que uma simples autorização do presidente do 

STF poderá inserir  um representante dos Analistas na Comissão Interdisciplinar 

proposta pela Portaria STF 179/2016.  Semelhante proposição será encaminhada ao 

procurador-geral da República para nomeação de  integrante da Anajus no âmbito do 

MP.  

Do Desenvolvimento na Carreira   

Art. 23º O desenvolvimento dos Analistas nos cargos de provimento 

efetivo  da Carreira dos Quadros de Pessoal do Poder Judiciário e Ministério Público 

dar-se-á  mediante progressão funcional e promoção.   

§ 1º A progressão funcional é a movimentação do servidor de um 

padrão  para o seguinte dentro de uma mesma classe, observado o interstício de um 

ano, sob os  critérios fixados em regulamento e de acordo com o resultado de 

avaliação formal de  desempenho.   

§ 2º A promoção é a movimentação do servidor do último padrão de 

uma  classe para o primeiro padrão da classe seguinte, observado o interstício de um 

ano em  relação à progressão funcional imediatamente anterior, dependendo, 

cumulativamente,  do resultado de avaliação formal de desempenho e da participação 

em curso de  aperfeiçoamento oferecido, preferencialmente, pelo órgão, na forma 

prevista em  regulamento.   
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Art. 24. Caberá ao Supremo Tribunal Federal, ao Conselho Nacional 

de  Justiça, aos Tribunais Superiores, ao Conselho da Justiça Federal, ao 

Conselho  Superior da Justiça do Trabalho e ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal 

e  Territórios, no âmbito de suas competências, instituir Programa Permanente 

de  Capacitação destinado à formação e aperfeiçoamento profissional, bem como 

ao  desenvolvimento gerencial, visando à preparação dos servidores para 

desempenharem  atribuições de maior complexidade e responsabilidade.   

CAPÍTULO IV   

DA MOVIMENTAÇÃO  

Art. 25 Ao Analista será permitida movimentação, a critério da chefia, 

para  ocupação de vagas nas diversas unidades administrativas, consoante os 

seguintes  critérios:   

I - concurso de remoção, a ser realizado de forma a atender a 

conveniência e  oportunidade da administração;   

II - permuta, em qualquer período do ano, entre dois ou mais Analistas. § 

1º O Analista cuja lotação for determinada em provimento inicial de cargo  da 

carreira deverá permanecer na unidade administrativa em que foi lotado pelo 

prazo  mínimo de um ano, só podendo ser removido nesse período no interesse 

da  administração.   

§ 2º O Analista removido por concurso de remoção ou por permuta 

deverá  permanecer na unidade administrativa em que foi lotado pelo prazo mínimo 

de um ano.  § 3º O Supremo Tribunal Federal e a Procuradoria-Geral da 

República  regulamentarão a movimentação de Analistas no âmbito do Judiciário e 

do Ministério  Público da União.   

Da Remuneração  

Art. 26 Os integrantes da carreira de Analista do PJU e do MPU passam 

a  ser remunerados, conforme especificado no ANEXO 1, exclusivamente por 
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subsídio,  fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, 

adicional,  abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória.  

Justificativa  

anteriormente prevista na Lei nº 11.416/2006.  

A Anajus propõe que a remuneração da carreira seja equiparada a dos 

profissionais do  Ciclo de Gestão do Executivo. Em relação a esse segmento, a 

defasagem salarial do analista  judiciário/MPU é de 54.12% em início de carreira e de 

46% em final de carreira.   

Enquanto os Analistas ganham, no início e no final de carreira, R$ 

12.455,54 e R$  18.701,52, os funcionários do Ciclo de Gestão do Executivo 

percebem R$ 19.197,06 e R$ 27.369,67.  

Essa valorização não simboliza apenas o incremento nas folhas salariais, 

mas também  uma busca pela equalização. Pela igualdade salarial entre carreiras 

públicas, evitando distorções  maiores e depreciação do serviço público prestado, 

diariamente.  

Como pode-se verificar na tabela salarial comparativa incluída no ANEXO 

1, anexada,  as remunerações do Analista Judiciário são 45,51% e 68.33% inferiores, 

no início e no final de  carreira, do que as dos servidores de nível superior das 

carreiras do Ciclo de Gestão governamental  do Poder Executivo.   

Por isso, a categoria reivindica equiparação salarial com esse segmento. 

Essa situação  gera o risco de um êxodo de profissionais para buscar melhores 

remunerações tanto no Poder  Executivo, quanto no Poder Legislativo e até mesmo 

na iniciativa privada, prejudicando sobremaneira  a atividade judicante e o 

funcionamento do Poder Judiciário de modo geral. Isso é apresentado de  forma 

incontestável pela tabela 1, também anexa, baseada em dados do PJU e do Governo 

Federal. 

Antes do envio dessa proposta ao Congresso, é URGENTE a necessidade 

de o STF  propor e articular a aprovação de emenda ao Orçamento da União de 2020 
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visando garantir a  reposição aos remuneratória dos Analistas com base nos salários 

do Ciclo de Gestão do Executivo.  

Por força da Emenda Constitucional nº 95/2016, cujo texto instituiu o Teto 

de Gastos por  20 anos, após 2020, será inconstitucional o reajuste salarial e dos 

benefícios do funcionalismo do  Judiciário. Sem essa emenda, a categoria corre o 

risco de ser condenada ao congelamento salarial  ainda mais severo para os próximos 

anos.  

Art. 27 Os Analistas fazem jus ao adicional de qualificação, em razão 

dos  conhecimentos adicionais adquiridos em ações de treinamento, títulos, diplomas 

ou  certificados de cursos de pós-graduação, em sentido amplo ou estrito, em áreas 

de  interesse dos órgãos do Poder Judiciário a serem estabelecidas em regulamento.   

§ 1º O adicional de que trata este artigo não será concedido quando o 

curso  constituir requisito para ingresso no cargo.   

§ 2º Para efeito do disposto neste artigo, serão considerados somente 

os  cursos e as instituições de ensino reconhecidos pelo Ministério da Educação, na 

forma  da legislação.   

§ 3º Serão admitidos cursos de pós-graduação lato sensu somente 

com  duração mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas.   

§ 4º O adicional será considerado no cálculo dos proventos e das 

pensões,  somente se o título ou o diploma forem anteriores à data da inativação, 

excetuado do  cômputo o disposto no inciso V do art. 15 desta Lei.   

Art. 28. O Adicional de Qualificação – AQ incidirá sobre o 

vencimento  básico do servidor, da seguinte forma:   

I - 12,5% (doze vírgula cinco por cento), em se tratando de título de 

Doutor;  II - 10% (dez por cento), em se tratando de título de Mestre;   

III - 7,5% (sete vírgula cinco por cento), em se tratando de certificado 

de  Especialização;   
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IV – 1% (um por cento) ao servidor que possuir conjunto de ações 

de  treinamento que totalize pelo menos 120 (cento e vinte) horas, observado o limite 

de  3% (três por cento).   

§ 1º Em nenhuma hipótese, o servidor perceberá cumulativamente mais 

de  um percentual dentre os previstos nos incisos I, II, III e VI do caput deste artigo. 

§ 2º Os coeficientes relativos às ações de treinamento previstas no inciso IV  deste 

artigo serão aplicados pelo prazo de 4 (quatro) anos, a contar da data de 

conclusão  da última ação que totalizou o mínimo de 120 (cento e vinte) horas.  § 3º 

O adicional de qualificação será devido a partir do dia da apresentação  do título, 

diploma ou certificado.   

§ 4º O Analista dos Quadros de Pessoal do Poder Judiciário ou 

Ministério  Público cedido não perceberá, durante o afastamento, o adicional de que 

trata este  

artigo, salvo na hipótese de cessão para órgãos da União, na condição de optante 

pela  remuneração do cargo efetivo.   

§ 4º O Analista dos Quadros de Pessoal do Poder Judiciário ou 

Ministério  Público cedido não perceberá, durante o afastamento, o adicional de que 

trata este  artigo, salvo na hipótese de cessão para órgãos da União ou para a 

Fundação de  Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder 

Judiciário -  

FUNPRESP-JUD, na condição de optante pela remuneração do cargo efetivo.  

Justificativa  

Aumentar e uniformizar o percentual do adicional de qualificação 

temporário entre o  Judiciário e o Ministério Público e estabelecer novas hipóteses 

para o adicional de qualificação  permanente e/ou a possibilidade de acumular 

percentuais, pois, historicamente os planos de carreira  de Analistas do judiciário e 

MPU se assemelham, apesar de serem tratados em leis diferentes. Ocorre  que com 

a publicação da Lei 13.317/2016 (judiciário) e da Lei 13.316/2016 (MPU) os 

percentuais de  Adicional de Qualificação foram diferenciados, daí a necessidade de 
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se adequar o percentual no  judiciário na previsto na lei e unificar a legislação que 

tratam dos referidos cargos.  

Disposições Finais e Transitórias   

Art. 29. Para efeito da aplicação do art. 36 da Lei nº 8.112, de 11 de 

dezembro  de 1990, conceitua-se como Quadro a estrutura de cada Justiça 

Especializada, podendo  haver remoção, nos termos da lei, no âmbito da Justiça 

Federal, da Justiça do Trabalho,  da Justiça Eleitoral, da Justiça Militar e Ministério 

Público.   

Art. 30. Os concursos públicos realizados ou em andamento, na data 

da  publicação desta Lei, para os Quadros de Pessoal dos Órgãos do Poder Judiciário 

e  Ministério Público da União são válidos para ingresso nas Carreiras dos Quadros 

de  Pessoal do Poder Judiciário, observados a correlação entre as atribuições, 

as  especialidades e o grau de escolaridade.   

Art. 31. Os órgãos do Poder Judiciário e do Ministério Público da 

União  fixarão em ato próprio a lotação dos cargos efetivos, das funções 

comissionadas e dos  cargos em comissão nas unidades componentes de sua 

estrutura, dispondo sobre os  cargos de provimento obrigatório por Analistas.   

Parágrafo único. Os órgãos de que trata este artigo ficam autorizados 

a  transformar, sem aumento de despesa, no âmbito de suas competências, as 

funções  comissionadas e os cargos em comissão de seu quadro de pessoal, vedada 

a  transformação de função em cargo ou vice-versa.   

Art. 32. Serão aplicadas aos servidores do Poder Judiciário e do 

Ministério  Público da União as revisões gerais dos servidores públicos federais, 

observado o que  a respeito resolver o Supremo Tribunal Federal e a Procuradoria 

Geral da República.   

Art. 33. Caberá ao Supremo Tribunal Federal, ao Conselho Nacional 

de  Justiça, aos Tribunais Superiores, ao Conselho da Justiça Federal, ao 
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Conselho  Superior da Justiça do Trabalho e ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal 

e  Territórios, à Procuradoria geral da República, ao Conselho Nacional do Ministério  

Público, no âmbito de suas competências, baixar os atos regulamentares necessários 

à  aplicação desta Lei, observada a uniformidade de critérios e procedimentos, no 

prazo  de 180 (cento e oitenta) dias, a contar de sua publicação.   

Art. 34. A elaboração dos regulamentos de que trata esta Lei deve 

contar  com a participação das entidades sindicais exclusivas de Analistas.  Art. 35. 

O disposto nesta Lei aplica-se, no que couber, aos aposentados e  pensionistas, nos 

termos da Constituição Federal.  

Art. 36. As despesas resultantes da execução desta Lei correm à conta 

das  dotações consignadas aos Órgãos do Poder Judiciário no Orçamento Geral da 

União.  Art. 37. A diferença entre o vencimento fixado por esta Lei e o 

decorrente  das Leis nº 11.416, de 15 de dezembro de 2006 e nº 13.316, de 20 de 

julho de 2016 será implementada com a vigência desta lei.  

Art. 38. A eficácia do disposto nesta Lei fica condicionada ao 

atendimento  do § 1º do art. 169 da Constituição Federal e das normas pertinentes da 

Lei  Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.   

Art. 39. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 40. Ficam revogadas as leis nº 11.416, de 15 de dezembro de 2006 e 

nº  13.316, de 20 de julho de 2016 quanto às disposições atinentes aos 

servidores  Analistas.  

ANEXO 1 TABELA 1 – PROPOSTA DE NOVA ESTRUTURA 
REMUNERATÓRIA CARGO: AUDITOR ou ANALISTA / 

ESCOLARIDADE: NÍVEL SUPERIOR 
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CARGO  CLASSE  PADRÃO VALOR DO SUBSÍDIO (R$)  

EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 

1o de janeiro de 2020 

 
C  13  27.369,67 

12 26.609,28 

11 26.138,79 

B  10 25.676,60 

 

Auditor do PJ e do MP  
 

9 24.689,04 

8 24.204,95 

7 23.730,34 

6 23.265,03 

A  5 22.370,22 

4 21.931,59 
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3 21.501,57 

2 21.079,97 

1 19.197,06 

 

TABELA 1 – TABELA COMPARATIVA  

CARGO NÍVEL SUPERIOR  REMUNERAÇÃO (R$) 

INICIAL  FINAL 

Analista Judiciário (Venc. + GAJ)  12.455,54  18.701,52 

Auditor Federal de Finanças e Controle  19.197,06  27.369,67 

Analista de Planejamento e Orçamento  19.197,06  27.369,67 

Analista de Comércio Exterior  19.197,06  27.369,67 

Especialista em Políticas Públicas e Gestão 
Governamental  

19.197,06  
27.369,67 

Técnico de Planejamento e Pesquisa  19.197,06  
27.369,67 

Analista Técnico da SUSEP  19.197,06  
27.369,67 

Analista da CVM  19.197,06  
27.369,67 

Inspetor da CVM  19.197,06  
27.369,67 

Analista do Banco Central do Brasil  19.197,06  
27.369,67 
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Analista Legislativo - Senado  25.897,76  
29.351,82 

Analista Legislativo - Câmara dos Deputados  24.716,88  
31.536,03 

 

Fonte: LEI Nº 13.327, DE 29/07/2016; LEI Nº 11.416/2006 COM ALTERAÇÃO   

DADA PELA LEI Nº 13.317/2016; LEI Nº 13.323, DE 28 DE JULHO DE 2016; e 
LEI   

Nº 13.302, DE 27 DE JUNHO DE 2016 

 

PROPOSTA EdIvalda de Andrade - SITRAEMG  
 

Considerando que se trata de um fórum permanente de discussão, 
encaminho, em anexo, a Emenda Aditiva ao Projeto de Lei nº 2.648/2015 

para debates e construção de propostas. 

Ele versa sobre o Plano das Carreiras dos Servidores do Poder Judiciário da 

União e dá outras providências, particularmente, no que toca ao 
enquadramento do Cargo de Analista Judiciário – Área Judiciária para o 

Cargo de Consultor Judiciário da União. 

EDIVALDA DE ANDRADE SILVA 

Analista Judiciário do TRE-MG 

Observadora do SITRAEMG/MG 

 


