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Servidores levam indignação 
às portas do Correio Braziliense

STJ, assim como fez 
em 2010, atua para 
impedir greve na 
Justiça Eleitoral 

Ontem (4/7), o Superior Tribu-
nal de Justiça, por meio de decisão 
liminar proferida pelo Presidente Ari 
Pargendler, em ação movida pela 
União em face da greve dos servido-
res da Justiça Eleitoral, determinou 
que “seja mantida no trabalho, nos 
dias de greve, uma equipe com no 
mínimo 80% dos servidores em cada 
localidade de atuação da Justiça Elei-
toral”. Caso isso seja descumprido, 
as entidades sindicais serão multadas 
em R$ 200 mil/dia. Todos se lembram 
que em 02 de junho do ano passa-
do uma decisão semelhante deu um 
duro golpe na forte greve que estava 
em curso em Brasília. 

A ação tem os mesmos moldes 
daquela que foi movida em razão da 
greve de 2010 contra o Sindjus. 

Pagendler, que tem perseguido 
o movimento dos servidores no STJ, 
não mede esforços para também 
causar constrangimentos ao restante 
da categoria, chegando a desrespei-
tar entendimento de seu próprio tri-
bunal sobre o tema. 

Os servidores, indignados com os 
reflexos da Lei da Manipulação, 
protestaram em frente à sede do 

Correio Braziliense na tarde desta quinta-
-feira (5/7) com a edição de hoje do jornal 
que trouxe na capa manchete dizendo 
que servidor do TJDFT ganha mais de R$ 
100 mil por mês. Animados por uma ban-
da de música, os servidores se deslocaram 
do TRE, onde ocorreu o segundo dia do 
apagão na Justiça Eleitoral, fechando a 
via, em passeata, até o prédio do jornal. 

Ao som de bateria de escola de sam-
ba e de apitos, os servidores demonstra-
ram toda a indignação empunhando seus 
contracheques. Durante a manifestação, 
os servidores deram as costas à sede do 
jornal e fizeram um minuto de silêncio 
e vários minutos de vaias. Servidores da 
sede do TJDFT, do Mirabete, dos fóruns 
da Ceilândia, de Samambaia e de Tagua-
tinga, além de servidores do TRE, exigiram 

respeito e coerência do jornalismo pratica-
do pelo Correio.

Cantando paródias com a palavra 
mentira, em ritmo de axé, os servidores 
picotaram a primeira página do Cor-
reio e colocaram fogo. O servidor do 
Fórum de Taguatinga, Antônio Caeta-
no, afirmou que os jornais precisam di-
vulgar a realidade e não mentiras que 
só fazem prejudicar a luta dos servido-
res do Poder Judiciário. Em sua avalia-
ção o ato foi bom, com a participação 
de um grande número de servidores, 
que deram seu recado ao Correio Bra-
ziliense. 

O ato chamou a atenção dos fun-
cionários do jornal, da população e da 
mídia televisiva, que fez a cobertura do 
evento. A coordenadora Sheila Tinoco 
traduziu como exitosa a manifestação 
desta tarde, que deixou claro o espírito 
aguerrido da nossa categoria. 

Mantega mente!
 
A mesma edição do Correio Braziliense (5/7) em que o 

ministro da Fazenda diz que os servidores do Judiciário têm o 
maior salário do País traz a divulgação do edital para técnico 
do TCU, cargo que exige nível médio, cuja remuneração 
bruta inicial é de R$ 6.308,42. Para o servidor do Judiciário 
de mesmo nível, a remuneração é de R$ 4.052,96, conforme 
recente edital publicado para o TST. De que adianta a Lei de 
Transparência se Mantega só divulga o que quer?



SINDJUS • Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União no DF • (61) 3212-2613 • www.sindjusdf.org.br

 Lei da manipulação  não vai intimidar 
a luta dos servidores do Judiciário

Nesta quinta-feira (5/7), o 
Correio Braziliense traz 
em sua capa a seguinte 

manchete: “Servidor do TJDFT 
chega a ganhar mais de R$ 100 
mil”. Apesar do título, em letras 
garrafais, levar leitor à falsa 
conclusão de que isso ocorre 
mensalmente naquele tribunal, a 
matéria da terceira página informa, 
em letras pequenas, que esse valor 
foi percebido por um servidor por 
força de decisão judicial. Isto é, o 
vencimento alardeado é um caso 
extraordinário que não pode de 
modo algum ser generalizado. 

O nosso sindicato sempre se 
posicionou contra a divulgação 
dos salários, prevista na Lei de 
Acesso à Informação, porque sabia 
que isso seria utilizado não como 
instrumento de transparência, 
mas como forma de obstruir a 
aprovação do nosso Plano de 
Cargos, Carreira e Remuneração 
a partir de notícias tendenciosas e 
repletas de equívocos.

Outra prova da Lei da 
Manipulação é que na mesma 

edição o ministro da Fazenda, 
Guido Mantega, faz outra 
afirmação inverídica, a de que 
“os servidores do Judiciário 
são os que ganham mais”. 
Essa informação é facilmente 
contestada. Segundo tabelas do 
Ministério do Planejamento, o 
teto de vencimentos recebido 
pelos servidores da ABIN (R$ 
18.400,00), da Área Jurídica (R$ 
19.451,00), da Auditoria Federal 
(R$ 19.451,00), do Banco Central 
(R$ 18.478,45), do Grupo de 
Gestão (R$ 18.478,45) é muito 
superior ao do Judiciário (R$ 
10.400,00). No Legislativo essa 
diferença é ainda maior, visto 
que um analista legislativo recebe 
no fim da carreira R$ 20,9 mil. E 
muitas dessas carreiras também 
estão em negociação salarial 
visando reajustes.

O Sindjus impetrou ação contra 
a divulgação dos salários dos ser-
vidores do Judiciário e Ministério 
Público pela internet porque sabe 
que a grande imprensa, que tem 
uma parte bastante significativa 

de sua receita vinda das propagan-
das institucionais do governo, não 
demonstra preocupação em apu-
rar, tampouco em divulgar uma 
realidade que contraria o discurso 
do governo, isto é, que os servi-
dores do Judiciário e do Ministério 
Público tiveram sua última recom-
posição de perdas no ano de 2006, 
relativas ao período inflacionário 
anterior. Da mesma forma não re-
percutem o cenário de defasagem 
salarial existente entre carreiras de 
mesma responsabilidade e que de-
senvolvem atividades semelhantes. 

Está claro que o presidente do 
STF, ministro Ayres Britto, tem 
ficado acuado ante a exploração 
política feita pela imprensa. Prova 
disso é que tratou de mandar 
sua assessoria desmentir seu 
apoio à autonomia constitucional 
financeira e orçamentária do Poder 
Judiciário proposta pela Emenda 
à Lei de Diretrizes Orçamentárias 
aprovada pelo plenário da CFT no 
último dia 27. 

Diretoria Colegiada do Sindjus


