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Venha encontrar com a gente!  Nesta terça-feira, dia 16, às 15h, 
convidamos para uma conversa aqui em frente ao TRF. Vamos 
conversar, ouvir música e comer o “bolo do Renan Calheiros”.

Cá entre nós
Na última quarta-feira, dia 10, os servi-

dores do Judiciário do estado de São Pau-
lo deflagraram greve por tempo indeter-
minado pela aprovação no PLC 28/2015. 

Além de São Paulo, mais 11 estados tam-
bém já estão em greve. No entanto, na JF 
e TRF, aqui na capital, ainda restam muitas 
dúvidas dificultando a adesão a greve. 

Fizemos este boletim para conversar 
com você, servidor e servidora, que ainda 
não está em greve e tentar responder uma 
parte dessas dúvidas.

Renan Calheiros e o Senado vão cumprir a 
promessa e votar o projeto no dia 30?

O projeto de lei que trata da nossa reposi-
ção salarial foi retirado da pauta do Senado no 
dia 10. O presidente do Senado, Renan Calhei-
ros (PMDB-AL), atendeu ao pedido do Planalto 
e do Poder Judiciário e adiou a votação do PLC 
28, sob o argumento de que um acordo estaria 
sendo negociado entre o Supremo Tribunal Fe-
deral e o Ministério do Planejamento. 

Na verdade, a mudança de data significa 
mais um golpe do governo para que o projeto 
não seja votado, pois a proximidade do recesso 
parlamentar (que começa logo em seguida) já 
deixa a Casa vazia e com poucas possibilidades 
de instalar o quórum.

Se não fizermos uma greve forte, mais uma vez, 
a apreciação do PLC 28/2015 estará ameaçada. 

Lewandovsky se empenhará na aprovação 
do nosso projeto?

Infelizmente, o presidente do STF, ministro 
Ricardo Lewandowski, não está empenhado 
de fato no estabelecimento de uma negocia-
ção entre os poderes Executivo e Judiciário 
para a aprovação do PLC 28/2015.

Em janeiro, o STF aprovou o reajuste de seus 
subsídios (para R$ 33.763) e o auxílio-moradia 
(R$ 4.377,73) foi estendido para todos os juízes 
do país. Também foi aprovada a gratificação 
por acúmulo de função para juízes substitutos.

No entanto, quando o assunto é a nossa 
recomposição salarial, o ministro não tem en-
frentado o governo para garantir a negociação 
do nosso projeto.

Levy e Barbosa querem negociar um au-
mento para o Judiciário?

Joaquim Levy e Nelson Barbosa, ministros 
da Fazenda e do Planejamento, anunciaram  
nesta semana que a nova proposta do governo 
para a reposição salarial dos servidores do Ju-
diciário será condicionada ao ajuste fiscal. Na 
prática, isso quer dizer que ambos querem im-
por aos servidores do Judiciário, que estão sem 
recomposição salarial há 9 anos, no pacote de 
cortes do governo Dilma Roussef (PT).

O governo quer fazer com que os servido-
res, principalmente os federais, paguem pela 
crise econômica, com um pacote de ajuste fis-
cal que retira cada vez mais os nossos direitos. 
Do início do ano para cá, já foram as MPs 664 e 
665 (que retiram direitos como seguro-desem-
prego e pensão por morte), projeto de lei da 
terceirização e os cortes orçamentários.

É possível conquistar um reajuste?
A luta da nossa categoria demonstrou ao 

longo dos anos que é possível conquistar re-
ajuste. Não estamos sozinhos, os professores e 
técnicos da educação superior federal já deram 
inicio a uma greve que atinge todo o país, os 
servidores da Receita Federal também já estão 
se mobilizando e no dia 25 faremos  atos em 
todo o país do conjunto dos servidores públi-
cos federais pelo respeito a nossa data base.

É com nossa força e luta que podemos aca-
bar com a intransigência do governo e garan-
tir nossa vitória. A história da nossa categoria 
é cheia de lutas e conquistas, vamos escrever 
mais um capítulo desta história e garantir o 
nosso reajuste salarial.

Não faço greve porque meu salário está bom. 
Quem está precisando é que deve parar!

Todos os servidores sofrem com as perdas 
salariais e com o crescimento da inflação, isso 
tende a piorar. Mesmo os colegas que recebem 
função comissionada estão perdendo seu po-
der aquisitivo, além disso, a FC não deve nunca 
ser contada como salário efetivo. Por isso, a con-
quista de um salário digno é uma luta de todos!

Aqui na nossa vara/gabinete temos poucos 
servidores, não dá pra fazer greve.

O processo de precarização é uma realidade 
hoje nos tribunais, inclusive no TRF e na JF. São 
poucos funcionários por setor, o que acaba so-
brecarregando e até causando doenças nos ser-
vidores. A greve é um momento privilegiado para 
denunciar essas situações, combater a precariza-
ção e lutar pela contratação de mais servidores.

Estou em estágio probatório, posso fazer greve?
A greve é um direito de todos os servidores, 

garantido pela Constituição. Nenhum servidor 
pode ser punido por ter aderido ao movimento 
grevista.

Isso se estende aos servidores em estágio 
probatório, uma vez que a avaliação é medida 
por critérios objetivos e a adesão à greve não 
configura mau desempenho, pois os dias para-
dos não serão avaliados. Qualquer atitude con-
tra o exercício da greve pode ser considerada 
crime e deve ser denunciada ao sindicato.

Queria participar da greve, mas aqui no meu 
setor estou sozinho.

Sabemos que parte significativa dos servido-
res, embora reconheça a necessidade da greve, 
tem medo e se sente isolado. Nós queremos di-
zer que você não estão sós. A greve já conta com 
adesão de várias varas e setores da JF na Gran-
de São Paulo e no interior. No restante do Brasil, 
servidores de pelo menos 11 estados também 
estão parados.  Se todos que já entendem a 
necessidade da greve perderem o medo e en-
trarem na luta, seremos muitos e não mais nos 
sentiremos sós.  



Após um dia de reuniões e planejamen-
tos, saímos para refrescar a vida com uns 
copos de chopes.  Foi lá que conheci Eus-
táquio, um pernambucano muito peculiar, 
“desgracioso, desengonçado, torto, fatiga-
do”, como já o havia descrito Euclides da 
Cunha. Camisa xadrez por fora das calças e 
com as mangas dobradas cada uma de uma 
altura diferente e aquela estatura altiva que 
destoava da magreza de retirante,  dando-
-lhe a impressão de fragilidade,  algo que se 
desfazia de imediato ao se fitar o olhar fun-
do e o bigode de escovão que dominavam 
a aparência,  lhe impondo respeito, sobretu-
do quando soltava sua fala grave, acentuan-
do o baixo da última sílaba que o sotaque 
lhe exigia.

Entre um copo e outro, falávamosda vida, 
das mulheres e do trabalho no judiciário. Ao 
lhe perguntar se ele gostava realmente de 
mexer com processos, Eustáquio se desa-
poia do copo, traga o cigarro e me diz num 
sussurro de subwoofer : “rapaz, vou lhe con-
tar uma coisa, eu só faço os processos mais 
difíceis de minha vara. Quando eu pego uma 
ação judicial pra fazer eu sento, acendo um 
cigarro ( na época era permitido fumar na 
repartição), bebo meu café, e fico  olhando 
aquele processo. Fico bem  uns 10 minutos 
só contemplando aquelas folhas amarela-
das. Não leio. Fico só sentindo ele. Só então 
em abro e passo a folheá-lo. Eu absorvo a 
essência das pessoas envolvidas naquele 
processo. E quase uma experiência mística. 
Eu nasci para destrinchar estes processos di-
fíceis. Levo até uma semana, mas meu voto 
é  primoroso e nunca o Juiz mudou uma vir-
gula sequer. Sei que estou fazendo justiça”.

Hoje, há mais de 2500 quilômetros e qua-
se vinte anos de distancia, voltei a lembrar 
de Eustáquio. Trabalho num dos gabinetes 
mais produtivos do TRF, talvez do Brasil. É 
um gabinete previdenciário, matéria que 
comporta quase 2/3 dos processos fede-
rais. As pessoas gostam de trabalhar aqui. 
A chefia é boa, não há controle rigoroso de 
horário, permite-se trabalhar em casa, fazer 
horário alternativo e há vários benefícios 
em folgas, desde que se cumpra uma meta 
de produtividade, aprovada em reunião. A 
maioria dos colegas defende a produtivi-
dade como uma forma eficiente de prestar 
serviços à sociedade, e fazer justiça.

Meu colega de mesa é um jovem analista 
do último concurso. Veste ternos bem cor-
tados e gravatas da Hermés e camisas da 
Ralph Lauren ou Tommy Hilfiger que com-

pra nas baciadas em Orlando. Mantem uma 
produção altíssima e participa do “HomeO-
ffice” para ter mais tempo para estudar para 
concurso de magistrado, seu grande obje-
tivo de vida. Outros colegas, de concursos 
anteriores se dividem entre os que dão o 
sangue na produção para gozar das folgas e 
outros que mantem uma média mais baixa 
e vão seguindo a vida mais comodamente.

Outro dia, conversava com um colega, 
falávamos de um processo de 3 volumes e 
umas 800 paginas e me lembrei de  Eustá-
quio.  Conversávamos que hoje não é mais 
possível e nem necessário ler o processo em 
todas suas minúcias. Pior que isso, quase não 
interessa mais os argumentos que o advo-
gado apresenta na apelação. Para o servidor, 
o importante é ler e entender o pedido da 
parte e saber qual é o entendimento do de-
sembargador quanto àquele pedido. O que 
interessa são os argumentos do magistrado 
sobre aquele assunto, mesmo que o advo-
gado escreva a mais brilhante das teses no 
seu pedido ou no recurso, em regra, pouco 
será levado em conta.

Na verdade osadvogados sabem disso, e 
se importam pouco com isso, desde que ga-
nhem seus honorários. O próprio juiz ou de-
sembargador também não se debruça sobre 
teses de advogados, ele segue as súmulas 
dos tribunais superiores. A “jurisprudência 
de base” deu lugar a “súmula vinculante”. E 
não é comum nem prudente uma instancia 
inferior se colocar divergente de outra su-
perior. O magistrado deixa de se atentar aos 
argumentos do requerente e passa a seguir 
as orientações vindas dos Tribunais Superio-
res sobre aquela matéria.  É desta forma que 
está funcionando o poder judiciário e foi por 
esta porta que entrou a filosofia da produ-
tividade e acabou por ganhar a consciência 
de todos os operadores do direito.

Isso muda toda a nossa relação com o tra-
balho. Não se trata de trabalhar menos, na 
verdade, as relações de trabalho mudaram. 
Meus colegas de hoje, da mesma forma que 
Eustáquio há 20 anos estão buscando pres-
tar um serviço de qualidade para a socieda-
de, mas a fórmula mudou e agora o elemen-
to quantidade torna-se preponderante ante 
a qualidade. Mais que isso, a quantidade é 
tida como qualidade. Nesta lógica, é mais 
viável um gabinete julgar 1500 processos 
por mês, num ritmo alto, do que fazer 500 
com mais cuidado e atenção, pois mesmo 
se houver 300 embargos, o saldo de julga-

mento será positivo. Logo se entende que 
há mais qualidade global nesse método. 

Trata-se de usar a lógica da produção in-
dustrial massificada. A lógica do “Recall” que 
mesmo prevendo erros,não se para a linha 
de produção e o consumidor que volte pra 
consertar depois. Ou ainda como diria meu 
outro colega que foi sargento da infantaria: 
“a lógica da cavalaria, rápido e mal feito, no 
entanto eficiente”. 

Toda mudança é controversa. Sem entrar 
no mérito das vantagens para a sociedade 
deste método de gestão, não há como não 
notar as mudanças que o processo exerce 
sobre nós, trabalhadores do judiciário. Duas 
delas acredito que mereçam maior aprofun-
damento. 

Primeiro, é que uma vez que há um nive-
lamento das dificuldades na execução de 
nosso trabalho, uma vez que a padroniza-
ção é a via de regra. Consequentemente há 
uma diminuição do trabalho de pesquisa e 
elaboração teórica e a demanda pela igual-
dade de salários iguais para as tarefas iguais 
passa a ter mais peso do que as diferenças 
impostas pela escolaridade. Técnicos e ana-
listas estão fazendo as mesmas tarefas e não 
vai tardar para este debate se torne uma de 
nossas pautas principais.

A segunda é mais profunda e menos per-
ceptível. Tenho a impressão de que Eustá-
quio, mesmo com toda a precariedade das 
condições de trabalho daquela época, era 
mais “realizado” em seu trabalho. Havia uma 
separação clara entre ele, o sujeito da ação, e 
do produto de seu trabalho, o objeto. 

O processo de produção em massa nos 
transforma todos em objeto, na coisa em 
si, na medida em que o produto final de 
nossa ação (a digitação de um voto em um 
processo) deixa de ser um produto do nos-
so trabalho, na medida me que na essência 
não temos mais autonomia sobre a decisão. 
Nossa ação passa a ser racional, mecânica 
e fragmentada. Sem perceber, passamos 
a nos sentir estranhos a esse produto final. 
Deixamosde ser os sujeitos conscientes no 
processo.Tornamo-nos apenas objetos, ou 
como diriam dos dialéticos: “coisificados”.

QUANDO NOS TORNAMOS COISAS
( PARTE 1)

Cláudio Klein
Servidor TRF-3 - São Paulo


