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Boletim do Judiciário

Mais de 13 mil servidores protestam e mostram a Dilma que não aceitam o congelamento

Joana D
arc M

elo

Logo depois de completar 100 dias de 
governo, a presidenta Dilma Rousseff 
viu a primeira grande demonstração dos 
servidores públicos de que não terá céu de 
brigadeiro para aplicar o pacote de medidas 
que prevê cortes no orçamento, salários 
congelados, suspensão de concursos 
públicos e projetos que reduzem direitos 
previdenciários, trabalhistas e sindicais.

A Marcha dos Servidores levou a Brasília 
um número de manifestantes que há muito 
tempo não se via em um ato específico do 
funcionalismo. Mais de 13 mil servidores 
foram a Brasília para dizer não à política 
aplicada para o setor público pelo governo 
nestes cem primeiros dias de gestão.

Antes, pressão na Câmara
Pela manhã, os servidores ‘ocuparam’ 

a sessão da Comissão de Trabalho, 
Administração e Serviços Públicos da 
Câmara contra o PL 1992/07 que, ao criar 
o fundo de pensão complementar dos 
servidores, na prática permite a aplicação 
da emenda constitucional que pôs fim à 
aposentadoria integral. O protesto ecoou 
forte e fez os deputados retirarem o item 
de pauta e marcarem um seminário, que 
deve ocorrer logo após a Semana Santa.

Os servidores seguiram em passeata até 
o Planejamento, onde a ministra Miriam 
Belchior recebeu, pela primeira vez, 
representantes sindicais do funcionalismo. 
Falou em diálogo, mas disse que não vê 
muitas chances de reajuste este ano e, no 
caso dos servidores do Judiciário e do 
MPU, disse que os projetos são “salgados”

Marcha dos Servidores leva mais de 13 mil a Brasília e diz ao governo que 
categoria não aceita o congelamento nem a perda de direitos

Milhares de servidores vão a Brasília e dizem a 
Dilma que não aceitam salários congelados 

Depende do entendimento 
entre o Judiciário e o Executivo

A reunião com Mirian Belchior não 
gerou propriamente boas notícias, mas 
nem se esperava por isso. A ministra disse 
que temas polêmicos como o direito de 
greve seriam rediscutidos. Falou muito em 
diálogo, mas mostrou-se pouco disposta 
a dialogar sobre a revisão salarial anual, 
prevista na Constituição e desrespeitada por 
sucessivos governos. Também descartou 
reestruturações de carreiras esse ano, 
inclusive as do Judiciário e do MPU – 
embora, nesse caso, tenha ressalvado que 
isso dependia mais do entendimento entre 
os chefes dos Poderes. 

Tamanho do protesto 
surpreendeu

Mesmo sem resultados concretos na 
negociação, a Marcha dos Servidores 
terminou com um saboroso gosto de vitória, 
mas longe de gerar ilusões. Todos que 
estiveram em Brasília sabem que a jornada 
será longa.

Parte dos manifestantes ficou para as 
atividades e reuniões previstas para a quinta 
14, entre elas a plenária da Coordenação 
Nacional das entidades de Servidores 
Públicos Federais, uma das principais 
organizadoras do ato. Esta plenária vai 
avaliar o resultado das atividades e preparar 
as próximas etapas da mobilização.

Construir uma forte paralisação dia 27 de abril e preparar a greve 
a partir de três de maio são os desafios colocados para os servidores 
do Judiciário nas próximas semanas. Na paralisação de duas horas 
em frente ao TRF-3, que aconteceu na terça dia 12, a categoria apro-
vou este calendário de luta contra o congelamento e pelo PCS.

Na manifestação, o Sintrajud apresentou aos servidores os 
riscos contidos nas emendas feitas por Reginaldo Lopes (PT-
-MG) e Policarpo (PT-DF). Ambos emendaram o PL 6613/09, 
que trata do PCS, no apagar das luzes, sem consultar a cate-
goria.

Servidores do TRF/ JF aprovam: paralisação de 24 horas no 
dia 27 de abril



Servidores vão eleger Comissão 
Eleitoral neste sábado, 17h, no Sintrajud

O processo para a eleição da nova diretoria do Sintrajud 
está aberto, e neste sábado os servidores elegerão a Comissão 
Eleitoral, que coordenará todos os trabalhos do pleito. Pleito 
que possibilitará à categoria escolher a direção que, com ela, 
conduzirá as lutas e as reivindicações dos servidores pelos 
próximos três anos. Por isso, a participação de todos os 
servidores é muito importante.

O prazo para inscrição de chapas se encerrou em 11 de abril 
e apenas uma chapa se inscreveu: Unidade e Luta – para 
defender nossos direitos e garantir novas conquistas.

A eleição da Comissão Eleitoral acontece na sede do 
Sintrajud, a partir das 17h, na R. Antonio de Godoy, 88, 15º, 
Centro.

A participação dos servidores é muito importante, 
pois estará nas mãos da Comissão Eleitoral a 
condução das eleições

Na edição 418 do Jornal do Judiciário foi publicada 
uma foto tirada no encerramento do 6º Congresso do 
Sintrajud. Ao centro, um dos delegados exibe uma folha 
com a expressão “Subsídio já!”. Quem observar a foto-
grafia mais atentamente, perceberá que a imagem foi 
alterada, de modo que a manifestação individual da-
quele servidor foi prejudicada.

A diretoria do Sintrajud esclarece que a iniciativa de 
publicar uma fotografia alterada foi da então editora do 
Jornal do Judiciário e do fotógrafo, autor do registro. 
Ambos cometeram este grave ato sem qualquer autori-
zação da diretoria da entidade, ou mesmo de qualquer 
um de seus membros.

Diante desta situação, o Sintrajud vem pedir descul-
pas a esta valorosa categoria e a este servidor que teve 
sua livre expressão anulada. O sindicato assume que 
houve este erro, por isso republica a foto sem alteração 
(no site e na próxima edição do JJ). Diante deste grave 
erro destes dois funcionários, a diretoria do Sintrajud 
informa a toda categoria que aceitou o pedido de de-
missão da então editora, e não mais contratará os servi-
ços do fotógrafo, que trabalhava como freelancer.

A diretoria do Sintrajud afirma que não compactua 
com ações como essas, que enfraquecem a organização 
e a luta dos servidores. Diante de fortes ataques por 
parte do governo federal, nós servidores precisamos 
estar unidos e, para isso, é preciso que participemos 
das instâncias deliberativas da nossa entidade, somen-
te assim estaremos fortalecendo-a. Em qualquer situa-
ção, a alteração de uma imagem é um grave erro, e no 
momento em que vivemos, de ataque do governo aos 
nossos direitos, uma ação como essa é muito pior.

Nos 15 anos de existência do Sintrajud, nunca acon-
teceu algo semelhante. O jornalismo praticado por esta 
entidade sempre se pautou pela busca do esclarecimen-
to e do convencimento político dos servidores. Mais 
ainda, se pautou pela defesa intransigente do direito 
de livre expressão de opinião de todos os servidores, 
mesmo que essas opiniões fossem contrárias àquelas 
defendidas pela diretoria ou pela maioria da categoria.

Somos um dos únicos sindicatos do país que mantêm 
uma coluna de opinião aberta à categoria. Hoje, nosso 
jornal e nosso site são respeitados em todo o país. Isso é 
o resultado de anos de um duro e difícil trabalho, cons-
truído junto aos servidores da nossa categoria que em 
nenhum momento fugiram da luta, em defesa de seus 
direitos e de um serviço público de melhor qualidade 
para todos.

Os servidores que já participaram, ou sempre parti-
cipam das nossas assembleias, dos nossos conselhos e 
de nossas plenárias sabem que todos podem se expres-
sar livremente. Democracia e a liberdade de expressão 
são valores fundamentais em nossos espaços. Valores 
que não abrimos mão, em nenhuma hipótese.

Por fim, a diretoria se coloca a disposição dos servi-
dores do Judiciário Federal no Estado de São Paulo para 
esclarecer quaisquer dúvidas sobre este caso. 

A diretoria do Sintrajud.

Nota de esclarecimento da diretoria do Sintrajud 
sobre a foto publicada no JJ 418

Foto alterada

Foto tirada na sequência


