
EMENDA Nº 10, AO PROJETO DE LEI Nº 350, DE 2020 

 

Dê-se ao parágrafo 6º, do artigo 11, do Projeto de Lei nº 350 de 2020, a 

seguinte redação:  

Artigo 11 – 

 

§6º - O Poder Executivo e o Poder Judiciário editarão as normas 

complementares para o completo funcionamento do programa previsto neste 

artigo. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O artigo 11, do Projeto de Lei nº 350 de 2020, institui o programa “Tamo 

Junto”, a fim de que servidores públicos do Estado possam, se assim desejarem, destinar 

10% de seus vencimentos ao custeio de equipamentos e ações voltadas exclusivamente 

ao combate ao novo Coronavírus (Covid-19). 

Muito embora a referência a servidores públicos do Estado de São Paulo já 

englobe também os funcionários do Poder Judiciário, para não deixar margem a 

dúvidas, esta Parlamentar entende por bem incluir de forma expressa mencionado 

Poder, no Parágrafo concernente à edição de normas complementares.  

Com efeito, por se tratar de lei de autoria coletiva desta Casa, fica implícito que 

seus servidores estão contemplados no caput e em todos os seus Parágrafos.  

No entanto, na medida em que o dispositivo, em seu artigo 6º, condiciona o 

funcionamento do programa à edição de normas complementares pelo Poder Executivo 

e, sabendo que tal Poder não pode se imiscuir na seara do Judiciário, seria aconselhável 

prever a edição de normas complementares também para o total funcionamento do 

programa no âmbito do Poder Judiciário.  

A ausência de tal menção poderia ser interpretada como uma indevida exclusão 

dos funcionários desse Poder de tão importante programa.  

Desde o início da pandemia, a ora subscritora vem se manifestando no sentido 

de que, diante da necessidade de destinação de recursos às ações e serviços de 

enfrentamento ao Covid-19, seria urgente aprovar o corte de despesas de todos os 

Poderes e entes públicos. Tanto é assim que, já na Sessão Plenária do dia 30/03/2020, 

esta Parlamentar sugeriu que a Mesa desta Casa, dada sua competência, elaborasse Ato 

prevendo uma série de medidas, parcialmente incorporadas na Resolução nº 922 de 

2020.  



Além disso, foi apresentado, em coautoria com o Exmo. Deputado Arthur do 

Val, o Projeto de Lei nº 266 de 2020, que propôs a redução ao teto constitucional dos 

salários, subsídios, aposentadorias, pensões e remunerações pagas com dinheiro 

público. 

Por óbvio, as propostas que vem abraçando são bem mais rígidas que a trazida 

pelo programa Tamo Junto, que é voluntário. Não obstante, em consonância com todas 

as iniciativas a que vem se dedicando, esta Deputada entende, uma vez mais, que o 

Poder Judiciário deve claramente constar dessa novel medida de captação de recursos 

públicos para investimento nas ações e políticas para combater a propagação do novo 

Coronavírus. 

Pelas razões expostas, reafirmando a importância do Projeto de Lei nº 350 de 

2020 no enfrentamento ao novo Coronavírus (Covid-19), entende-se por bem o 

acolhimento da Emenda ora proposta. 

Sala das Sessões, em 19/5/2020. 

a) Janaina Paschoal 


