
CONTRIBUIÇÃO AO 8º CONGRESSO DO 
SINTRAJUD – CONJUNTURA  
 

Introdução 

1. Por meio desta contribuição, nós, servidores e ativistas da base do Sintrajud, 
pretendemos dialogar com os participantes deste 8º Congresso e com o conjunto da categoria, e 
tecer algumas observações sobre a realidade na qual estamos inseridos.  

2. Neste delicado momento histórico, entendemos como de fundamental importância a 
reflexão sobre a realidade que nos cerca, como um pressuposto para melhor organizarmos nosso 
sindicato para as lutas que estão em curso e para as lutas que virão, tendo em vista desde as 
demandas mais específicas e imediatas, até as demandas mais gerais e históricas de nossa categoria 
e classe.  

3. Precisamos avançar na compreensão da realidade que nos cerca, e investir no 
aperfeiçoamento e renovação de nossa organização sindical. Reafirmar princípios e atualizar 
práticas. Juntos, façamos deste Congresso uma oportunidade e um passo nessa direção. 

Contexto 

4. Números divulgados nos últimos dias mostram que o Brasil enfrenta a maior 
recessão de sua história registrada. Mais um ano de queda vertiginosa no produto, após anos 
sucessivos em curva descendente. O país mergulha fundo na crise econômica.  

5. No restante do mundo, persiste o horizonte de estagnação. Os programas de 
austeridade não respondem às necessidades da absoluta maioria das populações. A barbárie da 
situação dos refugiados, das guerras, da violência, da miséria e do empobrecimento (inclusive nas 
maiores economias), aponta para um colapso do sistema vigente de produção e repartição da 
riqueza. 

6. As consequências são dramáticas para a população trabalhadora. Desemprego em 
massa, precarização ainda maior das ocupações, queda da renda média e arrocho, retirada e redução 
de direitos, aumento da violência, entre outros efeitos nefastos.  

7. Nesse contexto, com queda da produção, da riqueza, e da arrecadação, acirra-se o 
conflito distributivo; ou em outras palavras, a luta de classes. Ainda que com diferentes clivagens e 
circunstâncias, reduz-se em último nível a polarização de interesses entre, de um lado, aqueles que 
vivem de lucros e rendimentos; de outro, aqueles que vivem do trabalho e de direitos. 

8. Essa polarização social, e política (na medida em que se reflete nas disputas de 
poder), coloca em xeque as políticas de centro, que apostavam em narrativas de conciliação e de 
mão única para a economia e a política globais. Mundialmente, episódios como a vitória de Trump 
(e a derrota de Hillary) nos EEUU, o chamado Brexit na Grã-Bretanha, e também a ascensão da 
extrema direita  nos países centrais (com forte apelo à xenofobia e à violência contra minorias), 
mostram que o discurso antes dominante não encontra a mesma ressonância nos e entre os grupos 



sociais.  

9. Episódios como os mencionados acima não têm caráter antissistema, mas até pouco 
tempo atrás não representavam as primeiras opções da ordem. Expressam reações ao processo de 
crise, movimentos de reconfigurações de interesses, em um contexto de prolongamento da crise e de 
falta de perspectiva de sua efetiva superação. 

10. E o projeto que vem sendo patrocinado e aplicado pelos governos no Brasil, 
associado com a grande maioria do Congresso e dos partidos políticos, o grande empresariado, a 
banca e os grandes meios de comunicação comerciais, é o aprofundamento desse quadro de 
recessão e barbárie, isto é, o famigerado ajuste. Trata-se justamente de rebaixar o padrão de vida da 
classe trabalhadora, seja por meio da redução da renda do trabalho (desemprego e arrocho), seja por 
meio da retirada de direitos históricos (trabalhistas e previdenciários), precarização dos serviços 
públicos (saúde, educação, entre outros) com redução da participação do estado no oferecimento e 
garantia, seja ainda por meio de mais privatizações e entrega de patrimônios públicos à exploração 
privada – as chamadas “reformas”, como forma de assegurar a drenagem de parcelas maiores da 
riqueza do trabalho para o capital.  

11. Com a quebra do ciclo entre o investimento e o retorno econômicos, verifica-se uma 
“queima” de capitais ociosos, que buscam se reorganizar e se concentrar novamente, com vistas à 
retomada do processo de valorização e expansão. E apesar de aplicada com intensidade, a receita 
não mostra resultados, mesmo sob a ótica de seus defensores. Isso tudo ao custo social brutal acima 
indicado. 

12. A ascensão do governo ilegítimo de Temer representa a continuidade e intensificação 
desse processo, no Brasil. Apesar de até certo ponto ter sido uma alternativa controversa entre os 
representantes do poder (até meses antes, figurões do PSDB e do PMDB, inclusive o próprio Temer, 
negavam o impedimento ou desconversavam), a deposição de Dilma foi ganhando corpo em meio à 
crise e expressou um rearranjo no bloco de poder que governa o país.  

13. O padrão lulopetista de governabilidade mostrou seu esgotamento, intensificado após 
a reeleição de Dilma. A crise econômica vinha estrangulando a política de conciliação de classes 
patrocinada nos anos de relativo crescimento econômico; não havia mais margem para “agradar” a 
todos, em meio ao acirramento do conflito distributivo.  

14. A crise política foi precipitada pelo crise econômica, na medida em que os 
condôminos do poder viram também reduzidos seus quinhões na repartição das vantagens e 
recursos que alimentam a ciranda dos financiamentos de campanha e da corrupção eleitoral. Não 
deixou também de ser expressão do questionamento das instituições e da representação política 
tradicional por amplos setores da população, tanto em manifestações como as chamadas jornadas de 
2013, quanto em função das denúncias de corrupção que proliferaram. Aos políticos e partidos da 
ordem era preciso um reposicionamento, mesmo que para tentar manter tudo como antes. 

15. Além disso, o petismo via reduzido o seu protagonismo nas mobilizações sociais e 
populares, assim como a sua capacidade de tutelá-las como ocorrera antes. Assim, perdia também o 
atributo da contenção e administração de conflitos, característico da política de conciliação de 
classes dos anos anteriores.  



16. O impedimento de Dilma teve também impulso nas ruas, em movimentos 
patrocinados por partidos políticos, setores empresariais e meios de comunicação que souberam 
explorar a insatisfação de parcelas relevantes da classe média (e que acabaram arrebatando parcelas 
significativas da população), com destaque para a manipulação de motes como o combate à 
corrupção e o patriotismo, de forma genérica e abstrata e desvinculada de qualquer projeto (algo 
que não é novidade na história política brasileira), como uma cortina de fumaça para a 
reorganização do governo. Vários daqueles movimentos vêm demonstrando um perfil chapa-branca 
em relação ao atual governo (com suas lideranças vestindo as cores de partidos fisiológicos e 
conservadores) e atuam abertamente em defesa do programa de retirada de direitos. 

17. Não houve reação popular que barrasse o processo contra Dilma, cujas taxas de 
popularidade vinham em queda livre. Os efeitos deletérios da crise econômica, a crise de 
representação e as denúncias de corrupção, agravadas pelo estelionato eleitoral após a reeleição (as 
medidas de ajuste negadas durante a campanha e implementadas com força tão logo conhecido o 
resultado da votação), não asseguraram mobilizações expressivas em defesa de seu mandato. Dado 
início ao processo por Eduardo Cunha (meses depois afastado, cassado e preso) e com franca 
minoria no Congresso, sem base popular que lhe desse sustentação, o governo caiu. 

18. Consumado o rearranjo do bloco de poder, com uma ampla base parlamentar e forte 
apoio do empresariado e da grande mídia comercial, o governo Temer vem impulsionando com 
força o calendário de “reformas” contra os direitos da classe trabalhadora, sem o aval das urnas 
(cinicamente e também por isso declarando não se importar com popularidade). Após aprovar 
emendas à Constituição que prorrogam e elevam a desvinculação das receitas da União de 20 para 
30% e que congelam gastos públicos primários por 20 anos, entre outras medidas, em continuidade, 
estão na alça de mira a Previdência e os direitos trabalhistas. 

Resistência 

19. Apesar do cenário sombrio, há espaço e sinais de resistência. Na medida em que as 
condições de vida pioram e direitos são atacados, e que as medidas impostas não representam nem 
sinalizam soluções reais para os problemas vividos, cresce a percepção de que há interesses em 
disputa, e de que é preciso lutar.  

20. Ampliam-se em vários cantos do mundo as vozes contra-hegemônicas e a resistência 
aos governos e às suas medidas de austeridade e retirada de direitos, e também contra as opressões e 
discriminações.  Mobilizações de rua passam a ser maiores e cada vez mais frequentes, quase 
sempre vinculadas ao mundo do trabalho ou à defesa de direitos sociais e civis. e O último 8 de 
março foi expressivo nesse sentido, em várias partes do mundo.  

21. No Brasil, consideradas as circunstâncias específicas, a situação é semelhante. Ainda 
que muito aquém do necessário para barrar os massivos ataques patrocinados pelo governo Temer, 
cresce a compreensão de suas dimensões, e tomam forma e corpo os movimentos de resistência.  

22. Em 15/03, que ficou conhecido como o 15M, milhares saíram às ruas em todo o país, 
em protestos unificados contra as Reformas Previdenciária e Trabalhista do Temer, cabendo 
especial destaque para os atos de São Paulo e Rio de Janeiro, que fizeram os maiores protestos já 
realizados desde o inicio deste governo ilegítimo. 



23. O ponto forte do governo é também expressão de sua fraqueza. Com níveis pífios de 
popularidade e ancorado apenas em maioria parlamentar também fisiológica e instável, o governo 
Temer não deixa de demonstrar dificuldades. Sem contar as sucessivas gafes públicas, seus 
principais líderes e representantes estão às voltas com escândalos e denúncias de corrupção e tráfico 
de influência, inclusive o próprio Temer; ministros caíram (de altas “patentes”, inclusive). Para 
impulsionar a “reforma” da Previdência, precisa intensificar o “corpo a corpo” com parlamentares e 
elevar o nível das tão conhecidas barganhas, e apela a chantagens e terrorismo midiático para tentar 
contrapor o discurso de resistência aos ataques, que passa a ganhar força tanto nas redes quanto nos 
mais variados meios sociais. Fica cada vez mais desgastado o repetido discurso de que “o pior já 
passou”. Setores do empresariado e da mídia comercial, bem como partidos da base aliada e alguns 
de seus líderes, passam a questionar a capacidade do governo de concluir o mandato e de dar 
continuidade à agenda do ajuste, alguns deles buscando manter “distância segura”.  

24. O calendário do governo para votação da reforma da Previdência não está garantido. 
Já houve atraso no cronograma que previa a conclusão dos debates na Comissão Especial no fim de 
março. As divergências e contradições no interior da base aliada vêm à tona em maior ritmo. 
Sabemos que isso não é determinante, e que nos bastidores do Congresso as negociatas não param. 
Mas por outro lado é fato que o governo não navega em águas tranquilas. Evidencia-se que há de 
fato uma disputa em torno dessa pauta, e que a nossa intervenção organizada e unitária pode ser 
decisiva na correlação de forças, para reverter o quadro de fato consumado que o governo tenta 
impor.  

25. Sabemos que apesar da base parlamentar instável, e apesar também de uma relativa 
confusão e dúvida entre setores que lhe dão sustentação, quanto a parte dos acordos e das decisões a 
serem tomadas e à intensidade de certas medidas, o governo tem como propósito e centro de 
unidade o ajuste. Congregando as distintas siglas (vendidas como diferentes entre si), o partido do 
ajuste fiscal encaminha sua agenda com rigor e busca disputar a consciência da população, seja com 
a intensa propaganda e a chantagem de que não há outra coisa a se fazer, seja na tentativa de minar 
e desorganizar a resistência, estando pronto a lançar mão da repressão física, inclusive.  

26. Do outro lado, cabe a nós trabalhadores contribuir para a unificação e fortalecimento 
do partido contra o ajuste, contra as “reformas”. Nos unem as circunstâncias, tendo em vista o 
alcance e profundidade dos ataques (na previdência e nas reformas em geral, todos são impactados), 
o que é um elemento conjuntural notável; mas deve nos unir também a organização consciente e 
dirigida ao propósito de enfrentar o governo e as medidas em curso. 

27. Em relação aos esforços de mobilização realizados desde o ano passado, contra a 
PEC do congelamento de gastos, que cumpriram papel importante, verifica-se que os movimentos 
mais recentes incorporaram ganhos qualitativos e quantitativos. O recente 8 de março foi expressivo 
em várias partes do mundo e em várias cidades brasileiras.  

28. No momento em que este texto é concluído, para discussão no 8º Congresso do 
Sintrajud, estamos ainda em ligeira “ressaca cívica”, cansados mas motivados, por conta do alcance, 
participação e repercussão dos atos realizados em todo o país e aqui em SP, onde parcela da 
categoria respondeu ao chamado e veio para as ruas, na capital, no interior e na baixada santista, 
unindo forças com várias categorias e movimentos sociais no 15M, que foi um marco na retomada 
de luta unificada da classe, para barrar os ataques representados pelas contrarreformas de Temer e 



do capital. Agora é dar continuidade ao processo. para  que esses movimentos e atividades 
unificadas se ampliem e venham a desaguar em mobilizações maiores, com as proporções e o 
impacto de uma greve geral.  

29. Todas as formas de pressão são importantes e devemos atuar em todas as frentes, 
inclusive pressionando parlamentares no Congresso e em suas bases. Não devemos poupar esforços 
nesta e em outras tarefas. No entanto, pela dimensão dos ataques e da unidade dos partidários do 
ajuste fiscal, devemos concentrar nossas maiores energias no terreno onde podemos virar o jogo. 
Confinada dentro do Congresso, uma luta como essa está fadada à derrota, por se tratar de terreno 
do inimigo; um jogo de aparências e de cartas marcadas. Sabemos que a pressão relacionada ao 
voto tem certo peso, e não deixa de ser levada em conta por parlamentares (alguns deles tentam 
aparecer como salvadores da pátria, que teriam trabalhado com todas as suas forças para diminuir os 
prejuízos das propostas iniciais), mas do outro lado montanhas de dinheiro podem irrigar 
campanhas e obras públicas dirigidas em benefícios de suas candidaturas, ou mesmo de outros 
novos candidatos comprometidos com o mesmo programa, em substituição aos que forem 
descartados. É preciso portanto articular as diferentes ações e iniciativas com vistas a esse mesmo 
propósito, cada qual em seu nível. 

30. Sabemos que a construção de uma greve geral não é algo simples, e que não pode ser 
usada apenas como um mantra ou um mero bordão. Mas é uma necessidade que se impõe e há 
possibilidade de que se concretize, se for construída pela base e em unidade ampla de propósito e de 
ação, com todas as demais categorias e setores. Devemos assumir o compromisso com essa 
construção, tanto no diálogo e mobilização em nossos locais de trabalho, quanto na integração com 
outras categorias e segmentos; e no chamamento às centrais, sindicatos, movimentos sociais e suas 
bases, e todos os setores dispostos a somar forças em defesa dos direitos que nos pretendem roubar. 

Lava-jato 

31. A operação lava-jato é uma das expressões da crise política, e não se tem condições 
de prever ao certo o seu alcance e consequências no futuro. Ela é uma variável que não pode deixar 
de ser considerada em suas implicações. São notáveis e inéditas na história política brasileira as 
prisões de grandes empresários e políticos notórios, entre os quais, mais recentemente, Eduardo 
Cunha e Sérgio Cabral. 

32. As pressões decorrentes da crise econômica e os questionamentos à legitimidade do 
sistema de representação política tradicional, acompanhados do desmoronamento do pacto de 
governabilidade até então vigente, impuseram às forças políticas da ordem um realinhamento, para 
fins de sobrevivência e de disputa e manutenção de espaços de poder. Grandes empresários também 
foram implicados, por suas relações de imbricamento com o sistema de obras públicas e de 
financiamento de campanhas eleitorais. Ministério público e judiciário deram seguimento a ações, 
potencializadas pelas delações premiadas. 

33. Em um primeiro momento, as investigações não deixaram de ser instrumentalizadas 
contra o PT pelos demais partidos da ordem (os aliados de outrora e a oposição conservadora 
encabeçada pelo PSDB). Por mais que já se verificasse a amplidão de envolvidos nas mesmas 
práticas, é compreensível que o partido ocupante da presidência e encabeçador da coalização que 
governava o país fosse o mais atingido e desgastado. 



34. Ocorre que, mesmo que não seja um objetivo deliberado, as denúncias da lava-jato 
acabam por expor mais que desvios de conduta localizados; expõe a podridão estrutural do sistema 
político, em que corrupção e caixa dois de campanha constituem a regra de seu funcionamento, e 
não exceções. 

35. Daí a preocupação dos partidos da ordem em “estancar a sangria”, isto é, evitar que 
as entranhas do sistema sejam de uma vez abertas e que saia de qualquer controle ou previsão a 
apuração das denúncias e o espectro dos atingidos. 

36. Sobre isso merecem atenção as articulações pela anistia ao crime de caixa dois, e as 
recentes declarações de políticos (incluindo altas lideranças de PMDB, PSDB, PT, entre outros) e 
de Gilmar Mendes, presidente do TSE, tentando estabelecer uma diferenciação e uma gradação 
entre a corrupção e o caixa dois, como crimes de distintas gravidades.  

37. Ora, não é difícil compreender que, por mais que tentem delimitar juridicamente, não 
há uma fronteira definida e visível entre uma prática e outra. As quantias recebidas para 
enriquecimento pessoal e para financiamento de campanha (e não há qualquer oposição entre essas 
duas “destinações”, pelo contrário) têm a mesma origem, e basicamente o mesmo objetivo por parte 
do pagador. Valores decorrentes de contratos superfaturados ou simples “investimentos” em 
candidaturas, destinam-se a uma relação praticamente simbiótica entre políticos e empresários, pela 
perpetuação de ampliação de seus ganhos e oportunidades de negócios, e espaços de poder. O 
“caixa um” também pode ser fruto de corrupção e caracterizar lavagem de dinheiro (os políticos 
ficaram de orelhas em pé com esse reconhecimento). E mesmo que assim não seja, o simples 
financiamento empresarial pressupõe uma relação de troca e de interesses, dentro ou fora dos 
marcos legais. 

38. Assim, a corrupção e o desvio de verbas públicas devem ser combatidos sem trégua, 
e devem ser julgados e rigorosamente punidos todos os corruptos e corruptores, incluindo a 
cobrança dos prejuízos, sem seletividades em relação a quem quer que seja. Também é preciso 
acabar de vez com o financiamento privado das campanhas, que realimenta esse ciclo. Tudo isso 
para além da lava-jato, e para que o combate à corrupção não se restrinja à retórica vazia dos 
políticos de ocasião, mas esteja associado à análise crítica da estrutura do sistema de representação 
política.  

Judiciário 

39. O papel do Judiciário nesse contexto merece também algumas observações. Apesar 
de sua inserção e intervenção concretas serem indissociáveis dos movimentos no tabuleiro político, 
e apesar de um possível prejuízo à análise em função disso, por sermos trabalhadores dentro desse 
Poder, é importante uma abordagem à parte. 

40. O Judiciário tem ocupado espaço de destaque nos noticiários, em função da operação 
lava-jato. Essa projeção já é bastante significativa desde pelo menos o julgamento do chamado 
“mensalão”, mas elevou-se ainda mais no período recente.  

41. Juízes em particular também são presenças garantidas diariamente nos jornais e na 
televisão (caso emblemático de Sérgio Moro, assim como Joaquim Barbosa, anos atrás). E não 
somente por declarações públicas polêmicas, “fora dos autos”, mas também por suas decisões “nos 



autos” (se “boas” ou “ruins”, ou a quem servem, neste ponto, é uma outra questão...). 

42. Dentro do que fomos e somos constantemente acostumados a ouvir sobre justiça e 
juízes, não é curioso que um juiz seja alçado ao nível de herói (com direito a filmes e seriados, e 
máscaras de carnaval), quando apenas cumpre seu dever funcional, de analisar fatos e provas, e 
julgar de acordo com o que determina a lei? (Como herói, de um juiz para um general, talvez a 
distância não seja tão grande...) Por vezes um simples despacho, sem qualquer consequência, ganha 
destaque no noticiário: por exemplo, há alguns dias, a notícia de que o relator de ação no STF deu 
um prazo para o governo “dar explicações” sobre a reforma da previdência. Por quê? 

43. Esse não é um debate fácil e certamente comporta muitas hipóteses e 
desdobramentos. Mas o que pretendemos ressaltar é que o poder judiciário tem sido chamado a 
ocupar um espaço deixado pela crise política. Seja por meio de decisões judiciais e seus efeitos 
práticos, seja por meio de processos ideológicos de legitimação (a partir de um conceito construído 
de autoridade judicial, com forte componente moral). 

44. Além do questionamento à legitimidade e efetividade da representação política 
tradicional, precipitada pela crise econômica e pela consequente redução das “oportunidades” aos 
políticos que precisam manter seus feudos e áreas de influência, a crise política é também expressão 
da falta de um relativo consenso ou acordo quanto à representação política dos interesses de classe 
organizados em torno do estado.  

45. Em meio a todas as circunstâncias, o governo anterior caiu por não demonstrar 
suficientemente alguma capacidade de representar os interesses dessa elite que era parte 
fundamental de sua base de sustentação (o que se confirmou ao final do processo), apesar de todos 
os gestos e concessões, e embora lastreado e comprometido com ela desde a conformação da 
coalizão à frente da qual esteve (a diferenciação invocada entre os sistemas presidencialista ou 
parlamentarista, ou mesmo a questão jurídica do crime de responsabilidade, perderam relevância 
concreta na teia dos interesses, na medida em que construída uma saída – com direito a narrativa em 
atenção às regras do jogo – que dependia em última instância de maioria parlamentar, atingida e 
superada com ampla margem).  

46. Mas o impedimento, como mencionado em trecho anterior, não foi uma alternativa 
desde logo e consensualmente assumida por aqueles que o articularam, e seus representados diretos. 
Foram no mínimo alguns meses de idas e vindas até uma definição. Como observado depois, foi a 
saída considerada “possível” (termo usado por FHC – na impossibilidade de uma “ponte para o 
futuro”, uma pinguela poderia servir). No contexto da mais grave crise e recessão profunda, por 
mais unidas que estejam em torno das linhas gerais de um ajuste fiscal e retirada de direitos sociais, 
as frações da classe proprietária e seus departamentos de representantes não necessariamente estão 
de acordo quanto à representação política mais eficiente para esse fim, e em outros aspectos 
também econômicos (que invariavelmente envolvem relações e decisões políticas), já que a queda 
da demanda e a incerteza quanto aos investimentos e seus retornos impõe decisões e tensões entre 
interesses localizados, cujos capitais precisam se reacomodar para retomada do processo de 
valorização. 

47. Nesse contexto, de crise econômica e política e de maior vulnerabilidade da ordem, a 
função conferida ao judiciário, de árbitro dos conflitos na sociedade e de garantidor da estabilidade, 
assume papel ainda mais decisivo, em comparação com períodos anteriores de normalidade. 



48. Todavia, não é exatamente essa relevância que assume destaque midiático, mas sim 
casos como a operação lava-jato (como expressão de realização de justiça) e o combate à corrupção 
(tratada de forma genérica, como o maior dos males, muito acima dos demais, e deles causadora – o 
que não quer dizer que ela não deva ser combatida de forma intransigente).  

49. Antes de mais nada, é preciso registrar que a proporção da estrutura do judiciário 
nacional dedicada aos chamados crimes de “colarinho branco” é diminuta. Não é parte do cotidiano 
do judiciário, a não ser em dimensão muito reduzida, lidar com isso. E não é por não querer; não é a 
sua função ordinária, não é a sua maior demanda (inclusive porque os políticos profissionais são 
muito poucos em relação à totalidade da população e mesmo à sua parcela que tem algum interesse 
em discussão na justiça). No debate mais recente sobre o foro privilegiado, chega-se a falar 
amplamente, e sem nenhum constrangimento, que o STF não tem “estrutura” para instruir ações 
penais contra políticos sob sua jurisdição. 

50. Enquanto os holofotes são dirigidos à lava-jato e à corrupção sob um prisma 
predominantemente moral, a cúpula do judiciário assume papel de linha de frente do ajuste fiscal, 
encabeçada por ministros como Carmen Lúcia (presidente) e Gilmar Mendes (presidente do TSE), 
do STF, e Ives Gandra Filho, presidente do TST.  

51. Do ponto de vista decisório, uma ofensiva brutal com o julgamento seriado (inclusive 
liminares monocráticas) de várias ações, com enormes repercussões, envolvendo restrição ou 
retirada de direitos sociais dos trabalhadores. E para decidir contra direitos, o judiciário leva uma 
grande vantagem: diferentemente do governo, ele não precisa mobilizar nem “convencer” centenas 
de parlamentares para uma votação no Congresso. Como exemplos: direito de greve, terceirização, 
redução de jornada e salários, aumento de alíquota de contribuição previdenciária, ultratividade dos 
acordos coletivos de trabalho, responsabilidade objetiva dos empregadores por danos aos 
trabalhadores, negociado sobre o legislado, entre vários outros. Em relação a ataques dirigidos 
especificamente à categoria e servidores públicos, não podemos deixar de mencionar as decisões 
também casuístas acerca dos 13,23% e dos quintos. 

52. Tais decisões judiciais, além dos efeitos práticos (se necessário pela coerção estatal), 
cumprem também o papel de legitimar ideologicamente e moralmente essas políticas, na medida em 
que contam com o aval daquele árbitro elevado acima da política, ainda mais no contexto de crise 
da representação. Em outros termos, processos judiciais, com ou sem efeitos jurídicos, podem 
acobertar os interesses sociais e os processos políticos subjacentes aos temas de que tratam. 

53. O exemplo banal acima citado, do despacho do relator da ação no STF contra a 
proposta da reforma da previdência, pode ilustrar essa observação. Quando se diz que o ministro 
“cobra explicações” do governo, induz-se um julgamento crítico a respeito da reforma, como se por 
alguma razão o STF fosse avaliar o seu mérito e conteúdo. No entanto, sabemos que é um simples 
despacho de expediente, questão meramente processual, já que o governo tem que responder à ação. 
Sabemos também que o lugar da discussão sobre a reforma da previdência não é o judiciário, e que 
o resultado não vai depender de um julgamento, mas sim da correlação de forças sociais e políticas. 
Sabemos ainda que, se a manchete enviesada pode ter algum valor midiático, por outro lado, ela não 
tem nenhum valor jurídico ou prático. Então, a repercussão da “cobrança de explicações” no 
processo agora, com a provável improcedência da ação no momento seguinte, tende a ser mais um 
elemento de legitimação da proposta, já que teria passado por uma espécie de crivo do judiciário. 



Mesmo sem interferir formalmente na tramitação da proposta, o judiciário pode ser agente de sua 
legitimação, tanto do ponto de vista jurídico (pelo que decidiu ou não no processo), quanto do ponto 
de vista ideológico e moral. Esse é de fato um exemplo banal e até mesmo grosseiro, mas que pode 
ser estendido a outras situações, e possibilitar interpretações pela ótica da simples legitimação. 

54. Além disso, mesmo sem precisar de decisões judiciais, a cúpula do judiciário 
também tem avalizado politicamente e assumido a defesa pública do ajuste fiscal do governo. Os 
presidentes do STF, TST e TSE concederam no ano passado apoio institucional à PEC do 
congelamento de gastos, com direito a documentos escritos e fotos sorridentes para a imprensa. O 
presidente do TST solicitou (contra o regimento do tribunal) a retirada de projetos de criação de 
cargos na JT que atenderiam apenas parcialmente a demanda por mais servidores e que levaram 
anos para serem elaborados e enviados ao Congresso. 

55. Não é demais lembrar também a atuação da cúpula do judiciário em relação ao 
projeto de reajuste salarial da categoria, em 2015. Não bastasse a inércia e falta de ações concretas 
em sua defesa, durante extenso período, a certa altura nos defrontamos com atuação contrária da 
presidência do STF, que avalizou o veto da presidente Dilma ao projeto, que tinha sido aprovado 
por unanimidade no Congresso, após muita pressão dos servidores e das entidades sindicais, por 
força da falta de negociação e de alternativas concretas para o congelamento salarial. 

56. Nesse cenário, especialmente como trabalhadores dentro do Judiciário, não podemos 
nos furtar a apontar as contradições inerentes às decisões e posições políticas desse “árbitro” 
supostamente neutro no seio da sociedade. Levar adiante o debate sobre o papel do judiciário, como 
parte do aparato de estado em uma sociedade de classes, é uma responsabilidade que temos. Já 
tivemos iniciativas nesse sentido antes, mas precisamos aprofundar a reflexão e a elaboração sobre 
o tema, inclusive em função do momento que vivemos. 

Conclusão 

57. Com os tópicos acima (que não se pretendem uma análise exaustiva dos temas), 
pretendemos contribuir com o debate da conjuntura que nos cerca. Enfrentamos um cenário de 
grave crise e de ataques sem precedentes.  

58. Que esse debate possa ser desdobrado em resoluções e compromissos em torno do 
aperfeiçoamento da nossa organização sindical, e que contemplem as reivindicações da categoria do 
mais específico e imediato até o mais geral. Reafirmemos nossos princípios e atualizemos nossas 
práticas, para que o Sintrajud esteja à altura da responsabilidade de bem representar a categoria 
judiciária em SP e de integrar a luta com os demais trabalhadores em defesa dos nossos direitos e de 
um mundo mais justo, igualitário e solidário. 
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