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1 - Diante de uma conjuntura dinâmica, de difícil análise e bastante confusa, nos propomos a 
discorrer acerca dos nossos problemas como classe trabalhadora, compartilhando impressões e 
investindo na força das ideias para avançar nas lutas, buscarmos ações integradas naquilo que 
nos une e fraternidade respeitosa nas divergências. O nosso desígnio é um só: uma sociedade 
livre, justa e igualitária. 
 
Crise do capitalismo 
 
2 - Há dez anos, uma grave crise abalou o seio do capitalismo, atingindo brutalmente o Brasil no 
triênio 2014/2016, momento no qual as nações centrais iniciaram forte ofensiva para recuperarem 
as suas economias, apelando para o aumento da exploração dos países economicamente 
subordinados. Para alcançar sucesso na empreitada, o imperialismo lançou mão de todas as 
práticas para desestabilizar as nações marginais ao capitalismo central e ampliar os seus 
investimentos em petróleo, construção pesada, armas e veículos de guerra e commodities.  
Através de ameaças, intervenções militares, guerras, golpes por dentro ou por fora do regime, a 
política expansionista daquelas nações consegue recuperar o fôlego, mesmo que isso não se 
reflita em melhorias das condições de vida das suas populações. O ajuste fiscal trouxe ataques à 
classe trabalhadora em todo mundo. Sob o argumento da necessidade de austeridade fiscal, 
foram e continuam sendo implementados ataques aos serviços públicos, leis trabalhistas, 
aposentadorias e pensões. No Brasil não foi diferente. 
 
Jornadas de junho de 2013 
 
3 - Ainda que o Brasil tenha vivenciado considerável crescimento econômico nos últimos anos até 
2013, as políticas públicas das três esferas da federação já sinalizavam a crise que se 
aproximava. Foi nesta conjuntura que estudantes saem às ruas de São Paulo protestando contra 
o aumento nas passagens de ônibus. Um movimento que começou com uma pauta de esquerda, 
que reivindicava o direito de ir e vir dos estudantes e trabalhadores, a gratuidade no acesso ao 
transporte público, organizado pelo MPL (Movimento Passe Livre), mas que logo após sofrer forte 
repressão policial e a mesma ter sido denunciada através das redes sociais (em especial o 
Facebook) recebe forte apoio de camadas médias da sociedade com um viés conservador, 
alterando o tom do movimento, como demonstram os gritos de “sem partido” e a expulsão de 
militantes que portavam bandeiras partidárias, por exemplo.  
 
4 - Importante destacar a mudança de postura da grande mídia após tal repressão policial, que 
passa a não mais criticar as pautas do movimento. Em questão de dois ou três dias, o movimento 
toma proporções gigantescas nunca vistas desde a redemocratização, uma força de revolta e 
explosiva, mas sem direção e com contornos de direita, que demonstrou a possibilidade real de 
levante popular, ganhando na marra a pauta pelos 20 centavos. Após a vitória pelo não aumento 
das passagens, passa a se pautar pelo combate a corrupção e pautas diversas direcionadas 
contra o governo federal, cuja popularidade, que era alta, despencou. Sob essa ótica, contando 
com a instrumentalização da direita e da grande mídia, 2013 pode ser visto inclusive como o início 
das movimentações que resultaram no golpe de 2016.  
 
5 - Por outro lado, ainda mais considerando a complexidade de análise das movimentações de 
2013, há outros elementos a serem analisados. No bojo daquela mobilização, mesmo que de 
forma minoritária, estava também sendo questionada toda a forma de como o país vinha sendo 
governado, e não apenas os resultados pontuais de determinadas políticas. Desde o governo 
Collor (1990-1992), o país vinha sofrendo com o aprofundamento das políticas de desmonte de 
Estado. Esses recursos foram direta, ou indiretamente, canalizados para o setor privado, seja 
através de empréstimos subsidiados, das privatizações e, principalmente, por uma política 
criminosa e irresponsável de pagamentos de juros e amortizações da dívida, o que não mudou 



nos governos petistas, mesmo com o avanço em determinadas políticas sociais, mas que perto 
das concessões que realizaram, era muito pouco.  
 
A Construção do impeachment 
 
6 - Nos anos seguintes, uma série de mobilizações continuou ocorrendo, seja contra o PT, seja 
contra o PSDB. Em São Paulo, estudantes ocuparam escolas três anos depois no que foi 
conhecido como escândalo da merenda escolar. Membros do governo Alckmin estavam 
envolvidos em desvios de mais de R$1 bilhão dos recursos destinados a alimentar alunos da rede 
pública. Mas a grande mídia protegeu vergonhosamente o governador e o caso foi solenemente 
jogado para debaixo do tapete.  
 
7 - Situação bastante diversa ocorreu com o governo Federal. Dilma foi eleita acusando seu 
principal adversário, Aécio Neves, de pretender fazer cortes em áreas sociais. Ela se elege sob 
uma plataforma mais estadista e à esquerda (o que demonstra o ânimo de um governo mais 
popular por parte dos eleitores, ainda que bem apertado o segundo turno), mas logo no início do 
governo, comete estelionato eleitoral. Entrega a política econômica a Joaquim Levy, até então 
diretor do Bradesco, insistindo na política de conciliação com a burguesia, cedendo em vários 
pontos. Mesmo em meio a crises e retração (quedas) do PIB, os maiores bancos do país crescem 
acima de 10%. 
 
8 - Neste caso a mídia não foi complacente como no caso tucano. Aproveitando-se da insatisfação 
generalizada, insuflou mobilizações pelo país, alinhada a obscuros agentes das redes sociais, que 
pregavam desde o impeachment de Dilma até a volta da ditadura militar, a exemplo do MBL, Vem 
Pra Rua etc. O judiciário por sua vez toma a dianteira do processo e, alavancando sua clássica 
seletividade, através da operação Lava Jato, inicia um profundo processo de desmonte das 
poderosas construtoras nacionais (que muito cresceram nos governos petistas) e mira seus 
canhões para o governo petista. 
 
O judiciário como centro de poder 
 
9 - O poder judiciário é um poder político, sobretudo em sua cúpula, que molda a aplicação do 
direito, conforme o predominante interesse do mercado, muitas vezes emprestando o verniz da 
legalidade às gestões neoliberais da máquina pública, ameaçando a soberania do país. 
Independentemente de posições político-partidárias, é de se reconhecer que o ativismo político é 
uma tônica do judiciário atual. Ainda mais no processo de impeachment, quando o judiciário se 
tornou centro de poder legitimado pela mídia e pela população que saiu às ruas para derrubar a 
presidente Dilma.  
 
10 - Se por um lado a seletividade não constitui nenhuma novidade em se tratando de direito 
penal, que no mais das vezes é dedicado à proteção dos donos da propriedade privada, por outro 
lado não deixa de ser incrível o comprometimento do poder judiciário com a estabilização da 
retomada do poder executivo por um governo autenticamente conservador, comprometimento 
tamanho que foi capaz de rebaixar a regra da presunção de inocência para prender Lula. 
 
11 - O julgamento “a toque de caixa” do ex-presidente Lula, sem falar no contorno inquisitorial do 
processo (juiz assumindo o protagonismo acusatório), projeta a tese da existência do processo 
judicial e da condenação em segunda instância apenas para inviabilizar a candidatura presidencial 
em 2018, configurando clara prisão política. Nesse particular, importa não perder de vista que a 
prisão de Lula está relacionada com as já citadas jornadas de junho de 2013, momento histórico 
em que ficou patente o distanciamento do PT dos movimentos de massa. A partir disso, a 
burguesia internacional, com notável influência nos demais poderes do Estado (legislativo e 
judiciário) e nos meios de comunicação tradicionais, desencadeou o movimento golpista, 
sequestrando a classe média e setores da classe trabalhadora, para propagandear valores 
liberais, como o do empreendedorismo sem proteção social e do Estado mínimo. Ao contrário dos 
liberais, entendemos que os serviços públicos essenciais devem ser custeados pela tributação já 



existente e prestados com excelência. Serviços públicos essenciais como saúde e educação 
devem ser universalizados e não tratados como mercadoria. 
 
12 - Outro papel nefasto do judiciário brasileiro tem sido o ataque direto ao direito de greve de 
trabalhadores. Em geral por provocação da AGU, que age pelos interesses do governo e até de 
grandes grupos privados, o judiciário se afasta cada vez mais da necessária neutralidade e se 
arvora aos mesmos interesses defendidos pela AGU, aplicando multas insuportáveis às 
categorias em luta e suas entidades, de forma a impedir as mobilizações e criminalizar 
trabalhadores e sindicatos que ousam enfrentar os desmandos do governo e seus aliados. Nós, 
trabalhadores do judiciário federal, temos o dever de denunciar o papel de subordinação aos 
interesses econômicos e políticos que vem aparecendo em decisões judiciais e repudiar esse 
judiciário que tem lado e protagonismo político. 
 
13 - Ainda em relação ao judiciário, enfatizamos nossa preocupação com o neocolonialismo 
jurídico em curso no país, com a adoção de matizes próprios da “commom law”, com destaques 
para a privatização do processo laureada pelo novo CPC e a introdução do contratualismo no 
direito penal. Nesse sentido, não há que se olvidar das leis 12.846/13 e 12.850, que importaram 
figuras como a da colaboração premiada e do acordo de leniência, ao melhor estilo das séries da 
TV americana, que tanto sucesso fazem no Brasil. O descarte do finalismo em proveito do 
funcionalismo penal está associado ao direito penal do autor e não ao direito penal do fato, 
soerguendo o que há de mais autoritário e antidemocrático num sistema jurídico. 
 
14 - Com relação à corrupção, tão combatida pela Lava Jato, entendemos que esta é endêmica 
ao capitalismo. Perpassa por quase todas (senão todas) as relações entre Estado e iniciativa 
privada, com a transferência dos serviços públicos essenciais e de infraestrutura. A ideologia 
subjacente à lei de licitações, de parcerias público-privadas, não foi verdadeiramente questionada 
nas várias frentes da operação Lava Jato, tampouco pelos meios de comunicação de massa. Isso 
sem falar do financiamento das campanhas eleitorais, fenômeno encarado com total naturalidade. 
Daí a hipocrisia do chamado “combate à corrupção”, à medida que ignoradas suas verdadeiras 
origens. 
 
Enfim, o golpe parlamentar 
 
15 - Os governos do PT, que durante Lula conseguiram manter uma política social modesta, mas 
expressiva para os setores antes marginalizados, além de desmobilizarem setores sociais 
importantes como CUT e MST, não investiram em geração de emprego e reformas políticas para 
democratizar as regras do jogo político brasileiro, mas sim seguiram entregando quase metade de 
toda a riqueza do país ao capital especulativo, sem sequer tentar flertar com a auditoria da dívida 
pública, por exemplo. Mesmo jogando o jogo, o governo Dilma foi descartado. 
 
16 - Sem base de sustentação na sociedade, o mesmo destino dos governos Manuel Zelaya 
(Honduras) e Fernando Lugo (Paraguai) alcançou Dilma Rousseff. A causa “argumentada” do 
impeachment no poder legislativo não tem relação com os erros políticos de seu governo, mas 
com as práticas contábeis que, em qualquer outro caso, nem sequer chamariam a atenção, como 
aliás garante relatório de técnico do congresso nacional. Ao contrário do que alegam 
determinadas linhas de raciocínio, não pesaram contra Dilma a responsabilização pela política de 
conciliação de classes ou o desperdício de dinheiro público para alimentar a agiotagem nacional e 
internacional ou a reprodução das práticas de beneficiamento aos cartéis privados ou mesmo a 
fisiologia escandalosa para garantir uma governabilidade que é refém de todo tipo de prática 
espúria.  
 
17 - A bem da verdade é que, ignorando que a corrupção seja um problema sistêmico do Brasil (e 
do capitalismo), a grande mídia convenceu amplo setor da sociedade de que o governo Dilma era 
mais corrupto que aqueles que antecederam o PT no poder, embora contra ela ou seus auxiliares 
diretos não pesasse comprovada qualquer acusação de improbidade, idêntico ao que ocorreu 
recentemente com a prisão do ex-presidente Lula. O mesmo porém não ocorreu com seu 
sucessor, o vice de sua chapa, Michel Temer, cujos assessores, aliados e agregados já foram 



denunciados de mediarem propinas, manterem grandes fortunas em malas num apartamento 
vazio, ou mesmo serem fotografados flagrados recebendo dinheiro que havia sido combinado com 
o próprio Temer em uma madrugada na residência oficial. 
 
18 - Em nossa opinião, as motivações do golpe parlamentar não decorrem de um desfecho da 
classe trabalhadora com a experiência petista, não foi o povo que iniciou esse processo para 
avançar em uma direção revolucionária ou mesmo para construir profundas reformas necessárias. 
A ruptura com a política de conciliação de classes decorre de um movimento retrógrado dirigido 
pelo setor hegemônico do capitalismo mundial que, aliado ao entreguismo histórico da nossa 
burguesia, busca colocar o Brasil de volta no seu papel de semicolônia produtora de comodites, e 
nada mais.  
 
O governo Temer e o imperialismo 
 
19 - Não é difícil constatar, na prática, o aceleramento do desmonte do Estado brasileiro no atual 
governo e sua subserviência à burguesia mundial. Reforma trabalhista, lei de terceirização, teto 
dos gastos públicos por 20 anos (fato no mundo inteiro apenas encontrado na experiência 
brasileira), dentre outras aberrações que apenas avançam graças ao legislativo mais conservador 
no período pós Constituição de 88 (nunca sendo demais lembrar que assim foi se agravando 
devido à ausência de importantes reformas políticas que deveriam os governos petistas terem 
levado a cabo).  
 
20 - Em se tratando do alinhamento do governo Temer ao imperialismo, gritante é o caso do 
petróleo. O desmonte da Petrobrás é, provavelmente, o principal "presente" do golpe de 2016 aos 
interesses dos EUA. Uma das primeiras medidas do governo golpista foi acabar com o marco 
regulatório do pré-sal e iniciar o processo de fechamento e venda das refinarias “ociosas”, o que 
beneficiou pesadamente as petroleiras estrangeiras e as economias dos países desenvolvidos na 
mesma medida em que prejudicou a economia nacional, que depende, em boa parte, da cadeia 
produtiva do petróleo.  
 
21 - A política de preços dos combustíveis do governo Temer, indexada à bolsa de valores de NY, 
por sua vez, demonstra a hegemonia total dos dogmas econômicos liberais sobre a economia 
nacional. A completa ausência de interferência estatal nos preços dos combustíveis provocou uma 
disparada destes, com aumentos sucessivos de produtos como a gasolina, o diesel e o gás de 
cozinha. Os efeitos desastrosos foram da inviabilidade de inúmeras famílias comprarem gás de 
cozinha até a greve dos caminhoneiros, que paralisou o país e gerou uma crise de abastecimento 
sem precedentes. Poderíamos dizer que o cenário era quase pós-apocalíptico, com filas enormes 
em postos de combustíveis até mesmo nas madrugadas.  
 
22 - A categoria de petroleiros, por sua vez, já estava há dois anos denunciando a política 
entreguista do presidente da Petrobrás, Pedro Parente, e chegaram a paralisar reivindicando a 
queda dos preços e de Parente, além da reativação das refinarias para transformar o petróleo aqui 
mesmo no Brasil, já que estavam funcionando com 70% da sua capacidade de produção 
propositadamente para justificar as suas privatizações. Fica evidente, com relação à Petrobrás, a 
natureza do projeto que o imperialismo reserva para o Brasil. A ideia é que vendamos petróleo 
bruto e compremos os derivados, ou seja, que sejamos novamente colônia. Tal projeto 
recolonizante vem sendo implementado sem qualquer reserva pelo governo Temer, com o apoio 
incisivo da grande mídia, do judiciário e, por óbvio, do mercado. 
 
Como herança, o (re)surgimento da direita ideológica 
 
23 - A direita volta à cena com o mesmo discurso de ódio contra a esquerda e com a mesma 
solução para os problemas do país: intervenção militar. 
 
24 - Há poucos anos, não era possível encontrar alguém que afirmasse ser de direita ou que se 
colocasse abertamente contra a esquerda, os direitos humanos ou a justiça social. No entanto, os 
sucessivos governos do PT se colocando como esquerda, especialmente nas eleições, mas 



fazendo o jogo da burguesia e se afastando do trabalho de base e da convivência com a classe 
trabalhadora não organizada, contribuíram para que o vácuo de consciência, resistência e 
protagonismo da classe, fosse preenchido pelas bandeiras da direita. 
 
25 - Desde 2013, com a apropriação do movimento por setores da direita raivosa, combinada com 
o fato do impeachment da Dilma e entrada de Temer no governo não ter trazido nenhuma melhora 
ao cenário político e econômico do país, a sensação de absoluta descrença política da população 
faz nascer o chamado por um “salvador da pátria” que venha por “ordem” na casa. Hoje nos 
deparamos com Bolsonaro liderando as pesquisas presidenciais. 
 
26 - A recente greve dos caminhoneiros, grandiosa e eficiente em parar o país, aparece em parte 
com o discurso de intervenção militar como a única saída para o Brasil. A direita tenta se apropriar 
novamente do cenário, militantes de esquerda são expulsos de locais de manifestação e seu 
apoio é rejeitado. A mesma greve gigante, que instigou outras categorias e a população em geral 
a apoiá-la, deixa patente o equívoco e desorientação de seu frágil comando. Não há direção que 
aponte um caminho libertador a ser seguido e não há confiança em partidos e organizações que 
se colocam contra as retiradas de direitos e em luta por melhores condições de vida. 
 
27 - A falta de alternativas leva a população cada vez mais distante do que deveria ser o objetivo, 
uma sociedade justa e fraterna. A esquerda está fragmentada, valorizando muito mais suas 
divergências que suas convergências, com análises antagônicas e projetos solitários, deixando 
ainda mais órfãos os cidadãos que clamam por opções. O movimento sindical e político de luta 
precisa ocupar os espaços que estão sendo preenchidos por oportunistas de direita, é preciso 
disputar os rumos dos movimentos e não abandonar a classe para uma direção que a levará para 
mais escravização e sofrimento. 
 
28 - A unidade em torno de um projeto libertador deve ser nossa principal tarefa e essa unidade 
nas lutas deve servir para impedir a privatização da Petrobrás, para mudar sua política de preços 
e possibilitar combustíveis mais baratos, para reverter a reforma trabalhista e o congelamento de 
gastos públicos, impedir a reforma da previdência e outras retiradas de direitos, para enfim criar 
um clima de confiança onde a luta tenha como consequência repelir a direita e seus projetos, 
colocando em pauta a verdadeira discussão sobre o país que queremos, soberano e igualitário. 
 
 
Cláudia Morais - TRT 
Daniel Correia - JF 
Démerson Dias - TRE 
Fausta Camilo Fernandes – JF/Aposentada 
Gilberto Terra - JF 
Henrique Sales Costa - TRT 
Marcus Vergne - TRT 
Pedro Breier - TRT 
Tauff Ganem - TRT 


