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Vivemos constructos de potencial de totali-
tarismo, ora de esquerda, ora de direita: Trump 
e Lula se comportam não só para seduzir as 
massas, mas para demagogicamente se fazer 
o bem, tendo direito ao mal, sendo como ob-
jetivo final, mais capital e poder, ou seja, maior 
controle sobre a vida dos outros. Com táticas 
iguais e estratégias diferentes, apropriam-se 
desse poder, mesmo que enfraqueçam os ou-
tros grupos para promover seus aliados.

A corrupção advinda disso é ruim e patológi-
ca e precede a crise. Esta justifica mais usurpa-

ção, resultando em mais crise e em mais cor-
rupção, deixando as instituições democráticas 
à mercê dos desgovernos e estes qualificam a 
entrada de regimes radicais extremistas, que 
não negociam direitos, mas controlam as insti-
tuições. John Cleese, apropriadamente é citado 
por Alexandre Versignassi, da Superinteressan-
te. Cleese é humorista, fez direito na Universi-
dade de Cambridge e fala sobre extremismos: 

“A gente tem ouvido muito sobre extremis-
mo recentemente. O clima está duro, agressi-
vo: muito desrespeito e pouca empatia. A van-

tagem de ser extremista é que o extremismo 
faz você se sentir bem. E com inimigos, você 
pode fingir que toda maldade do mundo está 
neles, enquanto toda bondade reside, é claro, 
em você. Se você se juntar à esquerda radical, 
seus inimigos serão todas as formas organi-
zadas de autoridade, especialmente a polícia, 
mais os juízes, EUA, multinacionais, modera-
dos. Se extremista de direita, sem problema, 
também vai ter uma lista adorável de inimi-
gos: minorias, sindicatos e, naturalmente, os 
moderados. Uma vez armado de uma dessas 

listas de inimigos, você pode fazer qualquer 
perversidade e, ainda assim, ter certeza de 
que o seu comportamento é justificável. O ex-
tremismo, no fim das contas, tem uma única 
desvantagem: não resolve problemas; afinal, 
resolver problemas envolve coisas frustrantes, 
como ouvir pessoas com pontos de vista dife-
rentes do seu, e aprender com isso” 

Ideias
Um espaço para a livre expressão de opinião

Rodrigo Carneiro O. Tielzmann
Técnico Judiciário da JT Barra Funda

Os textos desta seção não refletem necessariamente a opinião do Jornal do Judiciário ou do Sintrajud. Envie para  ideias@sintrajud.org.br a sua colaboração: você pode escrever sobre qualquer tema. Não será aceito conteúdo ofensivo ou 
discriminatório. Os textos serão publicados por ordem de chegada e devem trazer o nome e uma breve apresentação do autor o tamanho pode variar entre 1.500 e 2.000 caracteres com espaços. PARTICIPE!

Lula no Trump e Trump no mundo da Lula

A reforma da Previdência (PEC 
287/2016) está sendo apreciada 
com “açodamento” e muitos par-
lamentares não têm suficiente co-
nhecimento do assunto. Foi o que 
disse o presidente do TRT-2, de-
sembargador Wilson Fernandes, 
na reunião mensal que teve com 
diretores do Sintrajud no dia 10 
de março.

“Sempre que há oportunidade, 
tenho me manifestado no sentido 
de que precisamos debater mais o 
tema”, declarou. “Precisaríamos, 
no mínimo, de uma auditoria nas 
contas da Previdência”, disse o de-
sembargador, concordando com o 
que tem sido apontado pelas enti-
dades que lutam contra a reforma.

Ele estimou que o TRT pode 
perder entre 250 e 300 servidores 
neste ano por causa do limite or-
çamentário que impede a reposi-
ção dos que estão se aposentando. 
“Não há um dia em que eu não 
assine um pedido de aposentado-
ria”, observou. A corrida se inten-
sificou a partir de janeiro, já como 
reflexo da apresentação da PEC 
no final do ano passado.

Sobrecarga de trabalho
Para o desembargador, a situa-

ção chega a ser mais preocupante 
do que a de 2016, quando o Tribu-
nal esteve ameaçado de fechar por 
falta de verba. Desta vez, a Justiça 
Trabalhista poderá continuar fun-
cionando até o final do ano, mas 
com o agravamento da sobrecarga 
de trabalho dos servidores.

Se aprovada a reforma, 82% dos 
servidores do TRT-2 serão direta-

mente atingidos, sem passar pe-
las regras de transição, de acordo 
com informações apuradas pelo 
Departamento Jurídico do Sin-
trajud. O percentual corresponde 
a 2204 servidoras que têm menos 
de 45 anos e 2133 servidores que 
têm menos de 50 anos.

Na reunião, o Sindicato apresen-
tou uma lista de cargos vagos em 
decorrência de exonerações e que, 
portanto, podem ser preenchidos 
sem comprometer o orçamento. 
A lista foi elaborada pela Comis-
são de Aprovados no Concurso do 
TRT-2. O desembargador que se 
empenhará para preencher essas 
vagas o mais rapidamente possível.

Participaram da reunião as di-
retoras do Sintrajud Inês Leal de 
Castro (Fórum Ruy Barbosa) Ly-
nira Sardinha (JT Cubatão), o di-
retor de base Vanderson Nunes 
Costa (JT Zona Sul), o servidor Fa-
biano dos Santos (JT Millenium) e 
o advogado Cesar Lignelli, do de-
partamento jurídico do Sindicato. 

Eles apresentaram ao presidente 
do Tribunal os argumentos que a 
categoria vem defendendo para se 
contrapor à propaganda do gover-
no. O desembargador disse que os 
parlamentares precisam saber que 
serão cobrados. Para isso, defen-
deu que as entidades sindicais fa-
çam um trabalho na base eleitoral 
de cada deputado.

 
Ataque às leis trabalhistas

Os diretores do Sintrajud tam-
bém levaram ao presidente do 
TRT-2 a preocupação dos servi-
dores do Judiciário Federal e dos 

Presidente do TRT-2 critica “açodamento” 
na reforma da Previdência

Tema requer mais debate, disse desembargador em reunião com diretores do Sintrajud e servidores

trabalhadores em geral com a re-
forma trabalhista e com o ataque 
aos direitos promovido pelo pro-
jeto em tramitação na Câmara.

Condenando a pressa com que 
essa reforma está sendo apreciada, 
Wilson Fernandes disse que a ter-
ceirização não vai gerar nenhum 
posto de trabalho. “O que gerou a 
recessão foi a contração da econo-
mia e não a observância dos direi-
tos trabalhistas”, afirmou.

Plantão médico
A diretora do Sintrajud Lynira 

Sardinha solicitou que o TRT pro-
videncie um médico e um enfer-
meiro para atender os servidores 
da Baixada Santista e possibilitar, 
por exemplo, que eles façam exa-
mes periódicos sem ter de se des-
locar à capital. A mesma provi-
dência poderia ser adotada para a 
JT Zona Sul, conforme solicitação 

feita pelo diretor de base Vander-
son Nunes.

O presidente prometeu dar uma 
resposta a essas solicitações. Já em 
relação ao pedido de instalação 
de um posto bancário na JT Zona 
Sul, ele disse que só poderá dar 
uma posição após a renegociação 
do contrato de locação do prédio.

Os diretores do Sintrajud mais 
uma vez manifestaram preocupa-
ção com a situação dos servidores 
que trabalhavam no núcleo de 
apoio ao juiz substituto, extinto 
por uma portaria do Tribunal. . 

A posição do desembargador é 
de que o auxiliar deve ser vincu-
lado à vara e não ao juiz substitu-
to. “Situações excepcionais devem 
ser comunicadas ao Tribunal”, 
afirmou, citando como exemplo 
o servidor que é pressionado a si-
multaneamente fazer o trabalho 
da vara e auxiliar o juiz substituto.

Divulgação TRT-2
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O dia nacional de protestos e 
paralisações contra a reforma da 
Previdência reuniu multidões nas 
capitais do país e em muitas ou-
tras cidades. Centenas de milha-
res foram às ruas, na quarta-feira 
(15), em manifestações convo-
cadas por todas as centrais sin-
dicais, além de frentes políticas, 
sindicatos, movimentos sociais e 
organizações da juventude. 

A forte adesão e as dimensões 
dos protestos elevam de patamar 
a mobilização unificada em cons-
trução para barrar a reforma da 
Previdência.  

Os dois maiores atos ocorreram 
em São Paulo e no Rio. Na capital 
paulista, as estimativas giram em 
torno das centenas de milhares – 
há quem avalie que 300 mil estive-
ram na Avenida Paulista. No Rio, 
entidades que organizaram a ati-
vidade afirmam que cerca de 100 
mil tomaram as ruas. 

Foram as maiores manifestações 
já realizadas no país desde que 
Michel Temer (PMDB) assumiu o 
governo. Elas demonstraram que, 
além de a insatisfação ser grande, a 
reação das categorias profissionais 
e da população em geral já ganha 
corpo que o governo e o Congres-
so não terão como desprezar. 

A frase “Reaja ou trabalhe até 
morrer”, muito usada na campa-
nha, parece ter sido assimilada por 

A juíza federal Marciane Bonza-
nini, da 1ª Vara Federal de Porto 
Alegre, suspendeu nesta quarta-fei-
ra, em caráter liminar, a campanha 
publicitária do governo de Michel 
Temer (PMDB) que defende a re-
forma da Previdência. A decisão 
ocorreu a pedido do Fórum Gaúcho 
em Defesa da Previdência, compos-
to pelo Sintrajufe, Sindisprev, Sin-
disaúde, Sindjus, Simpe, SindPPD, 
SindisPGE, Sindpers e Sintest. 

A notícia foi a cereja do bolo do 
vitorioso dia Nacional de Mobiliza-
ções e Greves contra as Reformas da 
Previdência e Trabalhista.

A juíza deferiu o pedido de tutela 
de urgência, determinando a ime-

diata suspensão, em todo o territó-
rio nacional, de todos os anúncios 
da campanha do Poder Executivo 
federal sobre a reforma da Previ-
dência, sob pena de multa diária de 
100 mil reais em caso de descum-
primento. Bonzanini deu um prazo 
de 72 horas para o governo federal 
se manifestar sobre o tema.

A ação defende o reconhecimento 
da ilegalidade e do desvio de finali-
dade e, consequentemente, da nuli-
dade de todos os atos administrati-
vos relacionados a essa campanha, 
por conta do descumprimento das 
normas constitucionais e legais so-
bre a publicização oficial de dados, 
que determinam o caráter informa-

tivo, educativo e de orientação so-
cial que deve estar presente em to-
das as campanhas governamentais. 

Por conta do caráter enganoso 
da campanha, que informa como 
verdadeiro um falso déficit da Pre-
vidência Social, a ação pede a pro-
moção de contrapropaganda, com 
anúncios que retifiquem as infor-
mações divulgadas.

Em sua decisão, a magistrada 
avaliou que a campanha em ques-
tão “não trata de publicidade de 
atos, programas, obras, serviços ou 
campanhas dos órgãos públicos, 
com caráter educativo, informativo 
ou de orientação social”, como de-
termina a legislação. Trata-se, afir-

mou Marciane Bonzanini, de “pu-
blicidade de programa de reformas 
que o partido político que ocupa o 
poder no governo federal pretende 
ver concretizadas”.

A Advocacia-Geral da União já 
recorreu da decisão, mas as entida-
des que compõem o Fórum Gaú-
cho em defesa da Previdência já 
analisam a peça e adotarão as pro-
vidências cabíveis para assegurar a 
manutenção da liminar.

Em outra derrota do governo, a 
Justiça Federal do DF deferiu par-
cialmente o pedido de liminar em 
uma ação da Fenajufe para que a 
União comprove os dados sobre o 
suposto déficit na Previdência.

Multidões saem às ruas contra 
reformas de Temer

Centenas de milhares fazem o maior dia de protestos e paralisações em anos e mostram que a luta para
barrar os ataques do governo é para valer

Justiça suspende propagandas do governo
Em outra ação, Fenajufe obteve liminar para que o governo comprove suposto déficit na Previdência

muita gente – mesmo, inclusive, 
quem não foi aos atos. “Não tem 
nada perdido, as pessoas estão ven-
do que essa reforma têm relação 
direta com a vida delas”, observou 

o servidor”, disse o servidor Fer-
nando Camacho, da Justiça Eleito-
ral do Rio, enquanto aguardava a 
passeata que caminharia da Can-
delária à Central do Brasil.

Ricardo Stuckert

Greve geral
O chamado 15M surpreendeu e 

tornou mais palpável outro lema di-
vulgado em cartazes que convoca-
vam as manifestações: “Ou param 
as reformas ou paramos o país”. 

A defesa de uma greve geral para 
enfrentar tais projetos ganha mais 
consistência. A questão é que, com 
exceção da CSP-Conlutas e da In-
tersindical, as demais centrais re-
sistem a chamar a greve geral. Al-
gumas, como a CUT, alegam não 
haver condições para isso. 

Constata-se ainda a ausência de 
datas no calendário de mobiliza-
ção para depois do 15 de março, 
algo a ser superado com urgência. 
O Fórum Nacional dos Servido-
res (Fonasefe) e centrais sindicais 
haviam apontado uma marcha a 
Brasília para 28 de março, data 
inicialmente prevista pela cúpula 
da Câmara para votar o relatório 
da PEC 287 no primeiro turno 
em Plenário.

No dia 28, porém, o parecer não 
terá sido apreciado sequer na co-
missão especial que trata do as-
sunto – e isso é, aliás, uma vitória 
do movimento contra a proposta. 
Não está definido, ainda, o que se 
fará com relação à marcha e à pró-
pria data de mobilizações.

Chega-se, portanto, a um mo-
mento cujos desdobramentos po-
dem ser decisivos para o desfecho 
dessa luta. Ficou evidente, após o 
15M, que nada está decidido e que 
o jogo ainda está sendo jogado. 

15M 

Multidão ocupa a Avenida Paulista: manifestações foram as maiores desde o ínicio do governo Temer

Por Hélcio Duarte Filho
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA DO SINTRAJUD/SP 

O Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal no Estado de São Paulo – SINTRAJUD, por 
seus coordenadores gerais, em conformidade com o Estatuto Social da Entidade, faz saber 
que fará realizar a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, no dia 26 de março do ano corren-
te, a partir das 15h, em 1ª convocação com a presença de pelo menos metade mais um dos 
associados quites com a tesouraria e, em 2ª convocação, trinta minutos após, em qualquer 
número. A assembleia geral será realizada no Hotel Terras Altas (Rodovia Régis Bittencourt 
– km 292,5) na cidade de Itapecerica da Serra, São Paulo.  PAUTA: 1. Deliberação sobre o indi-
cativo de paralisação/mobilização/greve entre outras atividades, dando continuidade à luta 
contra as Reformas da Previdência e Trabalhista. 2. Eleição dos(as) delegados(as) à Reunião 
Ampliada da Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário Federal e Ministério Público 
da União/ Fenajufe – dia 08 de abril de 2017, em Brasília/DF. São Paulo, 20 de março de 2017. 
Antonio dos Anjos Melquiades / Inês Leal de Castro / Maurício Rezzani - Coordenadores Gerais

Assembleia Geral vai debater plano de lutas
contra ataques de Temer

Servidores vão deliberar sobre 
indicativo de paralisação con-
tra as reformas da Previdência e 
Trabalhista

Os servidores do Judiciário Fe-
deral em São Paulo vão realizar 
assembleia geral no domingo, dia 
26 de março, a partir das 15h, no 
Hotel Terras Altas (Rodovia Ré-
gis Bittencourt – km 292,5) na ci-
dade de Itapecerica da Serra, São 
Paulo. A categoria vai se reunir 
para discutir e deliberar sobre o 
plano de lutas e deliberar sobre o 
indicativo de paralisação/mobili-
zação/greve  contra as reformas 

da Previdência e Trabalhista.
Além do plano de lutas, os ser-

vidores também vão eleger os 
seus representantes para parti-
cipar da reunião Ampliada da 
Fenajufe, que será no dia 08 de 
abril, em Brasília/DF. A assem-
bleia acontecerá no último dia do 
8º Congresso do Sintrajud, que 
é um momento importante para 
aprofundar o debate sobre os te-
mas de interesse da categoria. O 
Congresso será no Hotel Terras 
Altas (Rodovia Régis Bittencourt 
– km 292,5) na cidade de Itape-
cerica da Serra, em São Paulo.

Veja a programação do  8º Congresso 
do Sintrajud

Evento começa nesta quinta-feira, 23, às 19h, no auditório do Sindicato; atividades do dia 24 a 26 serão em Itapecerica da Serra

O 8º Congresso do Sintrajud já 
tem a programação definida, com 
todos os palestrantes confirma-
dos. A abertura será no dia 23, às 
19h, no auditório do Sindicato, se-
guida por um coquetel.

Do dia 24 ao dia 26, as ativida-
des serão realizadas no Hotel Ter-
ras Altas, em Itapecerica da Serra. 
Além da apresentação de teses e 
das discussões em grupos de tra-
balho, haverá atividades lúdicas e 
culturais e três painéis de discus-
são, sobre a atual conjuntura, as 

opressões e o plano de ajuste fiscal.
O primeiro painel, “Análise de 

conjuntura e as saídas para a clas-
se trabalhadora” será realizado na 
sexta, 24, às 14h, com a participa-
ção de Guilherme Boulos (filósofo, 
membro da coordenação nacional 
do Movimento dos Trabalhado-
res Sem Teto - MTST e da Frente 
de Resistência Urbana), Plínio de 
Arruda Sampaio Jr. (economista 
graduado pela USP e livre-docente 
pela Unicamp, filiado ao Psol), Zé 
Maria (metalúrgico e dirigente do 

PSTU) e Mauro Puerro (membro 
da Secretaria Executiva Nacio-
nal da CSP-Conlutas e integrante 
do Movimento por uma Alterna-
tiva Independente e Socialista – 
MAIS). Também estará nesta mesa 
o servidor do TRF-3 José Dalmo 
Vieira Duarte, diretor de base do 
Sintrajud e integrante da organiza-
ção Espaço Socialista.

O painel “Opressões” será reali-
zado no sábado, 25, às 9h30, com 
a participação de Carlos Eduardo 
Costa, do Espaço Socialista, Érika 

Andreassy, do Movimento Mulhe-
res em Luta, e Maristela Farias, do 
Movimento Nacional Quilombo 
Raça e Classe.

Nesse mesmo dia, às 14h30, será 
realizado o terceiro painel, sobre 
“O plano de ajuste fiscal e as con-
sequências para os trabalhadores”. 
Estão confirmadas as participações 
de dirigentes da CSP-Conlutas, da 
CUT, da Intersindical – Central da 
Classe Trabalhadora e da Intersin-
dical – Instrumento de Luta e Or-
ganização da Classe Trabalhadora.

Plínio de Arruda Sampaio Jr. Zé Maria Mauro Puerro José Dalmo DuarteGuilherme Boulos


