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Com os salários praticamente con-
gelados há dez anos, os servidores do 
Judiciário Federal conseguiram uma 
vitória importante com a aprovação 
do projeto de reposição salarial na Câ-
mara dos Deputados.

Mas isso ainda não garante a repo-
sição: agora o projeto depende do Se-
nado e somente com muita pressão 
da categoria será possível conseguir 
sua aprovação, principalmente no 

momento em que o governo Temer 
aprofunda as medidas de ataque aos 
trabalhadores.

Para lutar contra esses ataques, os 
servidores públicos de todo o país 
preparam um dia de luta, em 16 de ju-
nho, que será marcado por uma gran-
de manifestação em Brasília. Os servi-
dores do Judiciário vão se juntar a essa 
mobilização para exigir a reposição 
salarial e defender o serviço publico. 

contra os ataques do governo Temer
16 de junho: Dia de luta

Em busca da reposição salarial, 
servidores do Judiciário juntam-se às 
demais categorias do funcionalismo

Grande ato em São Paulo – 16h
Aula pública no vão do MASP, na Av. Paulista, com o professor de direito da USP
e juiz federal Marcus Orione

Caminhada até o Escritório da Presidência

Entrega de carta aberta à população sobre os ataques do governo ao serviço público

Conversa com a população sobre os danos provocados pelos ataques do governo 
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A reforma trabalhista que o governo Temer (PMDB) pretende implementar 
tem paralelo na reforma que o governo François Hollande baixou por decreto 
na França e que nos últimos meses vem provocando uma onda de greves e 
protestos no país europeu.

Na semana passada, a Eurocopa começou na França em meio a greves gerais 
e protestos nas ruas. Centenas de milhares de estudantes e trabalhadores têm 
ocupado as ruas de Paris e de outras cidades para protestar contra a reforma.

TEMER: TIRE AS MÃOS DOS NOSSOS DIREITOS!
O Brasil vive atualmente uma das maiores cri-

ses econômicas de sua história. Para enfrentá-la, 
o governo Temer segue a mesma agenda da pre-
sidente afastada Dilma Rousseff (PT), atendendo 
aos grandes empresários e com apoio de grupos 

de comunicação tentam empurrar a conta para a 
classe trabalhadora com as reformas trabalhista e 
previdenciária. O objetivo é retirar direitos traba-
lhistas, precarizar o serviço público e destinar mais 
dinheiro para o pagamento da dívida pública. 

Nos três ramos do Judiciário Federal, os cortes orçamentários do governo 
Temer atingem trabalhadores terceirizados, afetam as condições de trabalho 
dos servidores e prejudicam o atendimento à população. Os privilégios dos 
magistrados, como o auxílio-moradia, permanecem intactos. 

Justiça Trabalhista
• Não há orçamento para manter o TRT-2 funcionando até o final do ano
• Estão suspensos o pagamento das horas extras
• No Fórum da Zona Sul, falta material de trabalho

Justiça Federal
• Não há recursos para estagiários a partir de agosto
• Setor de limpeza será reduzido em 50%. 
• Telefonistas e copeiros serão dispensados. 
• Expediente dos fóruns pode ser reduzido em 2 horas 
• Para diminuir o quadro de vigilantes, será firmado convênio com a 
   Polícia Militar
• Servidores podem sofrer remoção compulsória para cidades bem distantes  
   dos seus atuais locais de trabalho (Resolução 565, do TRF-3)

Justiça Eleitoral
• Chefes de cartórios eleitorais do interior continuam sem isonomia salarial 
   com os da capital, já definida em lei
• Redução de terceirizados (limpeza, transporte, copeiragem/garçonaria, 
  mensageria, vigilância, jardinagem, manutenção predial, carregadores e   
  operadores de xerox, entre outros)
• Auxílio-alimentação e auxílio-transporte sem reajuste

• Pela reforma trabalhista, o que vier a ser ne-
gociado entre patrões e trabalhadores passa a 
valer mais do que o previsto em lei

• Direitos como FGTS, férias, previdência so-
cial, 13º salário e licença-maternidade podem 
ser parcelados ou até reduzidos. As férias, por 
exemplo, poderiam ser de menos de 30 dias.

•  articulação para rebaixar as leis trabalhis-
tas tem o apoio do presidente do TST (Tribunal 
Superior do Trabalho), ministro Ives Gandra 

Filho. Ele também defendeu que o negociado 
prevaleça sobre o que for legislado.

Legislado x negociado

Ataque à Justiça Trabalhista

• Em meio aos cortes no orçamento 
dos serviços públicos em 2016, a Justiça 
Trabalhista perdeu 90% das verbas para 
investimento e 30% dos recursos para 
custeio, segundo dados dos Tribunais.

• No final do ano passado, o então 
relator do projeto de orçamento do go-
verno federal,  deputado Ricardo Barros 
(PP/PR), acusou a Justiça Trabalhista de 
custar muito caro, de empregar número 
excessivo de servidores e de proteger de-
mais os trabalhadores. Barros é o minis-
tro da Saúde do governo Temer.

• Os Tribunais afirmam que o corte 
de verbas deixará o TRT-2 sem dinheiro 
para funcionar até o fim do ano, justa-
mente no momento em que a crise au-
menta o número de ações na Justiça Tra-
balhista. Em todo o país, a quantidade 
de ações deve aumentar 13%, para cerca 
de 3 milhões, segundo previsão do presi-
dente do TST, Ives Gandra Filho.

Ricardo Barros diz que a justiça trabalhista custa caro Ataque ao serviço público: PLP 257
• O projeto de lei que prevê a rene-

gociação da dívida dos estados (PLP 
257/2016) impõe uma série de condições 
que comprometem diretamente os servi-
ços públicos e a vida dos servidores.

• O projeto suspende concursos 
públicos e congela salários do fun-
cionalismo, proíbe o pagamento de 
progressões e outras vantagens (como 
gratificações) e eleva de 11% para 14% 
a contribuição dos servidores para a 
previdência do setor público.

Terceirização total
• O projeto que amplia a terceiriza-

ção foi aprovado na Câmara de Depu-
tados em abril de 2015 e volta à agenda 
como mais uma prioridades na refor-
ma trabalhista do governo Temer. 

• A maior parte das ações trabalhis-
tas envolve a violação de direitos dos 
trabalhadores por empresas terceiri-
zadas. Esse quadro ficará ainda pior 
com a ampliação da terceirização.

• Entre os pontos centrais do pro-
jeto, está a possibilidade de terceiri-
zar qualquer atividade, inclusive as 
que envolvem a própria finalidade 
da empresa. Além disso, o projeto 
praticamente acaba com a respon-
sabilidade solidária pelo pagamento 
dos direitos trabalhistas: o trabalha-
dor só poderia acionar a empresa 
para quem prestou o serviço depois 
de esgotados todos os recursos con-
tra a terceirizada.

Trabalhadores do Judiciário 
de Pires na mão

Cortes no orçamento prejudicam a população e pioram as condi-
ções de trabalho dos servidores

Franceses enfrentam reforma 
trabalhista nas ruas

Governo de François Hollande também quer retirar direitos
e facilitar demissões

Andes

Greve geral na França

Ministro Ives Gandra Filho


