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Palestra de abertura: “A ofensiva neoliberal em nível nacional e internacional”
com a professora Marlei Fernandes, vice-presidente da CNTE;
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Sábado

8h00 | Credenciamento
9h00 | Leitura e aprovação do Regimento Interno do XII Conseju;
9h30 |	Mesa 1: “A luta e resistência do movimento sindical: do Governo Vargas ao atual
		governo” com Vera Miranda (assessora política do SISEJUF) e Ednaldo Martins
		 (técnico judiciário do TJSE e coordenador de política sindical da FENAJUD);
11h00 | Debate
12h00 | Almoço
13h30 | Mesa 2: “As influências das novas tecnologias na saúde do trabalhador”
		 com professor Daniel Medeiros (professor do Positivo e colunista na Rádio CBN)
		 e Arthur Lobato (psicólogo e especialista em saúde do trabalhador);
14h50 | Debate
15h50 | Apresentação das Teses
16h15 | Votação
16h35 | Coffee Break
17h00 | Grupos
18h30 | Encerramento dos trabalhos em grupo
20h00 | Jantar dançante

24.11

domingo

9h30 | Painel de exposição dos trabalhos em grupo
10h30 | Assembleia Extraordinária

expediente
SINDIJUS-PR | Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Paraná
Rua David Geronasso, nº 227 | Boa Vista – Curitiba-PR | CEP: 82540-150
Fone: (41) 3075-5555 | Fax: (41) 3075-6702
Jornalistas Responsáveis:
Gustavo Henrique Vidal – jornalista profissional diplomado – Mtb 5928-PR
Pâmela Mendes Leony – jornalista profissional diplomada – Mtb 5480-PR
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A ofensiva
neoliberal
em nível
nacional e
internacional
Marlei Fernandes

Professora e vice-presidente da CNTE

CONJUNTURA
INTERNACIONAL
1) A democracia liberal está em crise. Não que ela
não estivesse em períodos anteriores do capitalismo.
O mundo, na atualidade está tomado por um forte movimento conservador. Estados Unidos, Itália, Hungria
e Polônia são alguns exemplos atuais onde governantes da extrema-direita se instalaram a partir do voto
das populações destes países. Junte a esse grupo de
países aqueles em que os governos de extrema-direita
já estão no poder há algum tempo como as Filipinas
e Israel. Outros países desenvolvidos como Alemanha, França, Bélgica, Dinamarca, Finlândia, Holanda,
Noruega e Suécia assistem o crescimento, eleição em
eleição, dos partidos conservadores. Na América Latina a situação não é diferente. A influência da eleição
de Trump em 2016, fazendo renascer a Doutrina Monroe, de uma América para americanos, de retorno de

um controle político sobre a região, e a expansão dos
métodos de Steve Bannon com a massificação das fake
news, modificaram o mapa latino-americano em que
as esquerdas e seus governos democrático-populares
eram maioria. Em 2019 na América do Sul o Chile, o
Paraguai e a Colômbia, além do Brasil, têm governos
alinhados e identificados com os propósitos da extrema-direita. A Argentina, Peru e Equador possuem
governos liberais que flertam com as políticas conservadoras. Países como o Uruguai, Bolívia e Venezuela
fazem resistência ao movimento conservador. Ressurge a esperança com as eleições de Lopez Obrado no
México e a eminente queda de Macri com a retomada
de poder de Kirchner na Argentina.
2) Se de um lado a democracia mundial vive sinais de retrocessos não é diferente com a economia
mundial. Os prognósticos para o próximo biênio é
de desaceleração econômica, o que demonstra que a
crise de 2008 está longe do seu fim. Os sinais dessa
desaceleração estão relacionados aos problemas da
economia americana (com o aumento das taxas de

caderno de teses | 5

juros pelo FED, a expansão do consumo americano e
o conseqüente endividamento das famílias que pode
gerar uma nova bolha e, a guerra comercial com outros países, em especial, a China), a queda no crescimento da economia Chinesa e as questões de natureza
geopolítica como o imbróglio do Brexit (que marca a
saída do Reino Unido da União Européia) as sanções
contra o Irã e os constantes conflitos no oriente médio
por conta do controle do petróleo e, ainda, as questões
econômicas internas de países como a Itália (em torno
do desequilíbrio fiscal), a Alemanha (com problemas
na industria automobilística) e a França (que vem registrando protestos dos coletes amarelos).
3) O que mais sofrem com esse cenário são os países periféricos que vivem uma crise social avassaladora. Dados divulgados pela FAO em 2018 registram o
aumento, pelo terceiro ano seguido, dos afetados(as)
pela fome no mundo, chegando em 2017 ao expressivo número de 821 milhões de pessoas. A maior parte
dos famintos está na Ásia (510 milhões), seguida pela
África (239 milhões). Na América latina são 39 milhões
que passam fome. Países como o Haiti tem quase a
metade da população – 45%, nesta situação. Por outro
lado a concentração de riqueza nas mãos de quem é
muito rico só aumenta. A fortuna dos 26 mais ricos(as)
do mundo, que em 2018 aumentou 12%, concentram o
correspondente a soma da renda de 50% da população
mundial. Em valores nominais a soma foi de U$ 900
bilhões. Isso é superior ao somatório do PIB de todos
os países da América do Sul, com exceção do Brasil.
4) Outro aspecto da crise social está no aumento
do número de pessoas refugiadas. O Alto Comissariado de Refugiados (ACNUR) para a ONU estima em
65,6 milhões de pessoas nestas condições no mundo. Em 2015 eram 53 milhões. São pessoas que vêm,
sobretudo, de regiões que estão em guerra, conflitos
étnicos ou em situação de pobreza extrema. Há outros conflitos que têm gerado refugiados(as) como é
o caso da Venezuela na America do Sul. Em junho o
número de venezuelanos que procuraram refúgio no
Brasil chegou a 4 milhões, segundo dados Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE). Décadas de embargo econômico promovido pelos Estados Unidos, a
queda no valor do petróleo e as constantes tentativas
de golpes financiados pelo governo americano, tencionam para crise política e econômica e geram o empobrecimento da população e a busca de refugio em
países como o Brasil.
5) Há ainda a crise associada ao trabalho. Apesar
do índice de desemprego no mundo manter-se estável nos últimos anos (5%), esta estabilidade não se
reflete na melhoria das condições de trabalho. Ao
contrário, há um aumento da precarização. Relatório
da OIT sobre o emprego em 2017 constatou que cerca de 700 milhões de pessoas empregadas vivem em
situação de pobreza extrema. E pelo menos 61% da
população economicamente ativa vivem na informalidade. Há também a situação que um em cada cinco
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jovens não estuda e nem trabalha. Outra questão está
no fato de que mulheres recebem um salário equivalente a 70% dos rendimentos dos homens.
6) Eclode também uma crise ambiental. O modelo capitalista insustentável de desenvolvimento tem
gerado as mudanças climáticas, a queda na biodiversidade do planeta com a extinção de milhares de
espécies, a redução de água doce, a desertificação de
grandes áreas, a poluição sem fim do ar pela indústria e automóveis, o aumento de resíduos plásticos
na terra e nos oceanos, e o aumento das queimadas
na região amazônica.O acordo de Paris, que prevê a
redução da emissão de gases do efeito estufa em 70%
até 2050, está sob ameaça. Ainda mais quando países
como Estados Unidos- segundo maior emissor de poluentes do mundo, se retiram do acordo. Em 2017, depois de um período de estagnação, houve um aumento nas emissões em 1,6%, e em 2018 esse aumento foi
de 2,7%, comprometendo ainda mais o cumprimento
das metas estipuladas no Acordo.
7) Como respostas, ecoam aqui e ali uma multiplicidade de movimentos anticapitalistas que discutem
questões políticas, econômicas, sociais, ecológicas,
de gênero e LGBTI. O anticapitalismo constitui-se em
parte integrante das lutas de nossos dias e uma parte
ativa, dinâmica, consistente e persistente. Alguns estão ligados a movimentos internacionalistas que possuem certa organicidade. Esta signa de lutar contra
as formas capitalistas é bandeira a ser assumida pela
classe trabalhadora. Daí a importância da força das
organizações sindicais como a CUT e CNTE no plano nacional e da CSI (Confederação Sindical Internacional), CSA (Confederação Sindical das Américas) e
Inernacional da Educação. São instrumentos da classe trabalhadora para a superação da lógica do capital.
8) Constitui-se a internacionalização da luta anticapitalista, a unidade na luta e a resistência da classe
trabalhadora os anteparos necessários para se contrapor as formas de dominação, preconceito, exclusão e desigualdades engendradas pela estruturação
do capitalismo no mundo.

CONJUNTURA
NACIONAL
9) A ruptura da ordem democrática em 2016 com
o impeachment, sem provas, da Presidenta Dilma e
a perseguição e posterior prisão política do ex-presidente Lula, são partes de um processo de golpe que
levou ao governo um projeto neoliberal. O resultado é
o ataque aos direitos sociais da classe trabalhadora, a
destruição de políticas públicas e o enfraquecimento
do Estado brasileiro e dos seus instrumentos de promoção do desenvolvimento e da inclusão social.

10) Ainda no Governo Temer houve a aprovação
da EC 95 que prevê congelamento dos gastos sociais
para os próximos 20 anos e a Reforma trabalhista (Lei
13467/2017), que entre outras medidas aprovou, o
trabalho intermitente, a amamentação em locais insalubres e o fim do imposto sindical. Junto a Reforma
Trabalhista houve a aprovação da Lei das Terceirizações (Lei 13429/2017). Segundo o governo estas leis
melhorariam o emprego no Brasil, o que não ocorreu,
haja vista que os índices de desemprego no final do
governo Temer, em 2018, eram superiores a 11%.
11) Esse projeto antidemocrático ganha força com a
eleição de Jair Bolsonaro em 2018. Um governo formado por uma coalizão composta por neoliberais, militares, milicianos, agentes do judiciário, fundamentalistas religiosos(as) e extremistas. Uma eleição ilegítima
desde sua origem, pois fundada no impedimento ilegal
da candidatura presidencial de Lula e no uso massivo
das fake news. Sua eleição atenta contra a democracia,
as liberdades e o direito dos(as) trabalhadores(as).
12) A política econômica tem relegado 13 milhões
de trabalhadores(as) ao desemprego. A geração de emprego, quando ocorre, se dá na faixa dos(as) que recebem até 2 salários mínimos. Um pouco mais de 42%
da população economicamente ativa vive na informalidade. Mais de 4,8 milhões de pessoas estão desalentadas, perderam a esperança de encontrar emprego.
Ainda no campo econômico, caminha em passos largos a aprovação da Reforma da Previdência, retirando
direitos dos atuais trabalhadores(as), dos(as) já aposentados(as),dos(as) pensionistas, das mulheres, e das
pessoas com deficiência. A reforma só é possível pelo
conluio estabelecido com o Congresso.
13) A eleição de 2018 representou a maior renovação do Congresso Nacional desde 1990. No entanto
essa mudança não foi favorável aos trabalhadores(as).
Partidos de extrema- direita roubaram fatias do eleitorado de centro-direita. As esquerdas mantiveram seu
percentual de congressistas. O golpe político-midiático-jurídico potencializado pela operação lava-jato,
fez com que se demonizasse a política e seus políticos, alçando a condição de políticos outsiders sem o
mínimo de vivência e compromisso com a democracia.
Bancadas informais como a de empresários (193 parlamentares) Evangélica (85 parlamentares), Ruralista
(77 parlamentares) a da Segurança (61 parlamentares)
têm o controle do Congresso e fazem avançar as reformas liberais na economia, as pautas conservadoras nos
costumes e as mais atrasadas no que dizem respeito
aos direitos humanos e meio ambiente.
14) Nas áreas sociais, o Brasil corre sério risco de
voltar a figurar no mapa da fome. Eram mais de 5
milhões de famintos(as) em 2017. Mas, os indicadores como emprego e concentração de renda, além da
ausência de políticas públicas de combate a pobreza,
aumentaram o processo de deterioração social. Isso é
perceptível ao constatarmos o aumento da população
de rua nos grandes centros urbanos como Curitiba (au-

mento de 38%) e São Paulo (aumento de 66%). Na área
de saúde, antes mesmo de tomar posse, o governo Bolsonaro comprometeu o programa mais médicos cubanos ao não renovar os contratos, deixando de atender
milhares de famílias. Além disso, aplica-se uma política de desmonte do SUS – corte de medicamento e recursos financeiros e humanos. Doenças como sarampo
e a febre amarela, retornam ao Brasil atingindo e matando as populações pela total falta de uma política de
controle de epidemias. Na área cultural está em curso
um desmonte absoluto das políticas culturais, a começar pelo fim do Ministério da Cultura e sua fusão
no denominado Ministério da Cidadania e o ataque a
artistas como Fernanda Montenegro e Chico Buarque.
15) É inadiável o combate à corrupção sistêmica
do capitalismo e da elite brasileira. Nesse momento,
de forma específica, combater a corrupção de setores
do judiciário, do Ministério Público e setores da Polícia Federal que estão sendo desnudados pela Vaza-jato - gravações do Ministério Público que foram divulgadas pelo The Intercept Brasil -, e que demonstram o
grau de comprometimento de procuradores(as) e, do
hoje, Ministro Sérgio Moro com a prisão de Lula que
foi definidor para o processo eleitoral de 2018.
16) Outro tema é a defesa inegociável da soberania do Brasil sobre a Amazônia. O caminho eficaz é
investir na preservação e buscar desmatamento zero.
É o oposto do que faz Bolsonaro, que desregulamenta
e desmonta o sistema de proteção ambiental, incentiva as queimadas, a ocupação predatória da região,
persegue os indígenas e os ribeirinhos, além de lançar ataques irresponsáveis a instituições de pesquisa,
Ongs e até a outros países.
17) Bolsonaro e o grupo que o acompanha são sínteses do retrocesso e recrudescimento das políticas
econômicas, sociais e culturais no Brasil estimulando o ódio na sociedade, a violência na resolução de
conflitos, a banalização do uso de armas contra seus/
suas oponentes, que trata invariavelmente como inimigos, apostando cada vez mais na instalação de um
estado policial e uma república de milicianos sob seu
comando. Um governo que aposta na radicalização
das pautas ultraconservadoras: armamento da população, cortes na educação, destruição das reservas
ambientais, perseguição aos(às) negros(as), mulheres, LGBTI+. Ele é resultado de um processo eleitoral ilegítimo desde o golpe passando pela prisão do
ex-presidente Lula. Por isso nossa defesa é do “Fora
Bolsonaro” e de seu grupo e a instituição imediata de
novas eleições para que se restabeleça o Estado Democrático de Direito no Brasil
18) Nossa tarefa política central é a construção de
uma alternativa baseada na soberania popular e no
combate ao programa de austeridade e deve ser fundada na democracia participativa e no protagonismo
popular. Uma alternativa econômica baseada no financiamento e investimento nacionais sob direção pública voltada para o desenvolvimento e equidade sociais.
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19) Essa é a tarefa da CUT, da CNTE junto com as
Frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, e de outras
centrais sindicais, dos movimentos indígena e do campo, do movimento estudantil, e sociais e progressistas.
Uma alternativa que ganhe as ruas. Por sua vez, o movimento sindical deve organizar-se à altura da realidade e das necessidades dos(as) trabalhadores(as) e da
luta de classes. Um programa para se construir juntos,
de unidade da classe trabalhadora, de retomada do debate estratégico como expressão da luta anti-capitalista e que oriente a nossa intervenção na luta de classes.
A defesa do projeto socialista democrático precisa tornar-se real no nosso dia-a-dia.

CONJUNTURA
estaduAL
20) Beto Richa saiu-se amplamente vitorioso nas
eleições estaduais de 2014 e depois nas eleições municipais de 2016, quando, das 30 maiores cidades do
estado, conseguiu eleger 21 prefeitos de sua base aliada, entre os eleitos estão os prefeitos de Curitiba, Londrina e Foz do Iguaçu. Isso impulsionou o governo a
tomar um conjunto de medidas que veio a penalizar a
população, como aumento de impostos, calote no reajuste salarial dos servidores(as) públicos em 17%, alteração no regime de previdência destes mesmos servidores(as). Foram vendidas ações da Sanepar e Copel.
21) A APP Sindicato pelo seu histórico combativo configurou-se como a maior oposição do governo
Richa/Borghetti, segundo palavras do próprio governador. Por isso mesmo, foi um período de ataques
frontais ao nosso sindicato. Na esteira destas perseguições, puniu aqueles(as) que legitimamente e legalmente participaram de greves e abriu um sem-número de processos de sindicância e administrativos.
22) Com a instalação da Comissão política salarial
em 2015 e o deslocamento do centro político para a
Secretaria da Fazenda e Casa Civil com a chegada de
Mauro Ricardo e Valdir Rossoni a estas secretarias,
respectivamente, esvaziou-se o papel político das
demais secretarias. Houve uma total adesão as políticas nacionais em curso no período, como a Reforma
Trabalhista (lei 13467/2017) e a EC 95. Essa última lei
impôs, como esperado, restrições ao caixa no último
ano de governo, fazendo com que o investimento em
saúde de 2018 fosse o mesmo que o de 2017 enquanto
que na educação os investimentos tiveram queda de
11%, se comparado igualmente a 2017.
23) Em abril de 2018 Richa deixa o Palácio Iguaçu
para concorrer ao Senado. Naquele momento seu governo já vinha sendo marcado por escândalos que só
se agravaram após sua saída, inclusive em plena campanha eleitoral chegou a ser preso. O Sindicato, antes
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mesmo de ele deixar o cargo, já promovia a campanha
“Richa nunca mais” que somada aos escândalos, que
foram inúmeros, fez com que, tanto ele, como Cida
Borghetti não se elegessem.
24) Se a não eleição de Beto Richa e Cida Borghetti
representam uma vitória para as forças progressistas,
o mesmo não podemos dizer em relação as escolhas
que os sucederam. Ratinho Junior no governo e Oriovisto Guimarães e Flávio Arns no senado, representam
o continuísmo de uma política que se mostrou desastrosa para a organização dos(as) trabalhadores(as) e
do serviço público. Em relação à eleição dos(as) deputados(as) estaduais, houve a renovação de 1/3 de deputados(as) e seguiu-se a mesma toada que se viu a
nível nacional com o aumento no espectro do campo
da extrema-direita tirando votos de partidos de centro
como o MDB e principalmente PSDB. Chama atenção
a eleição de policiais (10 deputados) e de comunicadores de Rádio e/ou de TV, (7 integrantes). Há também a
bancada em defesa do serviço público e dos(as) servidores(as), com 17 parlamentares de diversos partidos
políticos e que tem se manifestado contrária ao desmonte do o serviço público no Estado.
25) A eleição de Ratinho Jr (PSD), para governador
do estado do Paraná mantém a trajetória de alinhamento e aprofundamento político-ideológico do governo
anterior. Até mesmo porque Ratinho Jr foi secretário
de Richa entre 2015 a 2017 e manteve em seu governo
13 secretários(as) que atuaram também na gestão do
ex-governador. Seu discurso tem sido de modernizar o
Paraná. No entanto, sua prática política nada deve às raposas mais antigas e remontam a velha política. Para se
ter uma medida da manutenção de velhas práticas, até a
metade do ano o Paraná já pagou mais de R$ 248 mil em
diárias para seus/suas secretários(as).
26) Nesse período de governo promoveu a reforma
administrativa que alguns duvidam que traga resultados financeiros, encaminhou para ALEP o Projeto de Lei
que acabava com a carreira do funcionalismo público (PL
4/2019) e não concedeu a reposição da data base em 2019
(a menos de um ano, como deputado estadual, durante a
campanha eleitoral, assinou emenda ao Projeto de Lei de
reajuste da inflação ao funcionalismo público em 2018).
À ALEP encaminhou Projeto que extingue a concessão de
Licença especial aos servidores(as) do executivo em mais
um ataque a carreira dos servidores(as). Para este semestre sinaliza com mais ataques e comprometeu-se com a
privatização de parte da Copel (Copel Telecom, operadora de serviços de banda larga mais bem avaliada do Brasil,
com um lucro de mais R$ 54 milhões em 2017) e da
Compagás (Empresa de distribuição de gás com um lucro
de mais 65 milhões em 2017). Ainda sobre a Copel, a venda ativos na empresa, o que na prática representa sua privatização, tem sido recorrente. A última foi em novembro
de 2018 e não se descarta nova venda de ativos. O mesmo
ocorreu e poderá voltar a ocorrer com a Sanepar.
27) Aliás, benesse ao setor privado e ruralista parece não ter fim. R$ 55,3 bilhões é o valor que o governo

do Paraná pretende deixar de arrecadar em 5 anos com
a renúncia fiscal a estes setores. Apenas neste ano, a
previsão de renúncia da receita é de R$ 10,5 bilhões, o
que garantiria o pagamento do reajuste ao funcionalismo público. E em viagem aos Estados Unidos em julho
deste ano, o governador apresentou à empresários(as)
e investidores(as) sua intenção de realizar concessões
na área de infraestrutura, principalmente de rodovias
e ferrovias e intensificar as Parcerias Público-Privadas
(PPPs) em setores como turismo, segurança e saúde. O
governador tem se reunido com banqueiros e empresários. Já se reuniu com executivos do JP Morgan, representantes do Banco Mundial e da Fundação Lemann,
tendo estabelecido parcerias de cooperação com a Fundação Dom Cabral, Fundação Micosoft e Vetor Brasil.
28) Foi e será um período que exigirá muita mo-

bilização e resistência dos trabalhadores(as), dos
movimentos sociais e, e em especial, do movimento
sindical e da própria APP-Sindicato. A resistência
imposta pelo FES ao governo nesses primeiros meses
de governo Ratinho dão mostras da força da unidade
dos(as) servidores(as) públicos para o enfrentamento
das políticas de desmonte e serve de referência para
a unidade da classe trabalhadora como um todo. Foram greves, marchas, ocupações na ALEP durante as
votações e nas Secretarias de Estado, vigilas de servidores(as) e constante trabalho de base para produzir
resistência. Temos insistido na resistência ativa, que
se processa no cotidiano em ações das mais diversas e
que conduz a uma outra compreensão ético-política,
de negação das formas capitalistas que promovem a
acumulação e exploração humana.
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As influências
das novas
tecnologias
na saúde do
trabalhador

O futuro do trabalho:
ambição ou colaboração?
Daniel Medeiros

Doutor em Educação Histórica pela UFPR

S

er ambicioso é natural, é o que todos dizem.
Já no século XVI, o mestre florentino Nicolau
Maquiavel já afirmava, categórico: “os homens
quando não são forçados a lutar por necessidade,
lutam por ambição.” Mark Twain, o grande escritor norte americano do século XIX, lembrava, de braços dados
com a cultura do progresso e da prosperidade de seu país:
“mantenha-se afastado das pessoas que tentam depreciar sua ambição. Pessoas pequenas sempre fazem isso,
mas as realmente grandes fazem você sentir que você,
também, pode se tornar grande.”
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No entanto, quando estudamos a história da espécie humana, verificamos que não foi exatamente a
ambição que garantiu a nossa sobrevivência no ambiente adverso - e sim o espírito comunitário. Durante os milhares e milhares de anos que antecederam
nosso mundo contemporâneo, o trabalho em grupo,
a divisão de tarefas por gênero e idade, os esforços
pelos projetos comuns, o ensinamento e o aprendizado e, fundamentalmente, as relações de auxílio entre os membros da mesma tribo, clã, família, foram
as formas de produção mais eficientes e duradouras.

O professor do Instituto de Tecnologia da Califórnia,
Leonard Mlodinow, afirma: “na savana, vivíamos em
bandos. E esses bandos eram competitivos entre si: há
aqueles que estão do seu lado e os que estão contra você.
Ou você come ou ele come. Então o espírito de equipe
foi algo muito importante na evolução humana para garantir a nossa sobrevivência e a do nosso grupo”.
Como nossa história foi marcada por invasões,
violência e exploração extrema entre os seres humanos, embotamos facilmente essa máxima da sobrevivência: “entre os membros da tribo, ninguém fica pra
trás”. Em vez de apontar o dedo acusador ao fraco,
a história da humanidade ensina que a adaptação a
funções diferentes foi a receita de sucesso de muitos
grupos. Não serve para agricultor, vira pastor; não é
pastor, vai vender coisas na feira; não sabe vender,
ajuda a trazer água do poço. E assim por diante. Aos
trancos e barrancos, adaptamo-nos às cruezas da
vida, graças a esta rede de proteção que compartilhava os avanços na domesticação do mundo.
Quando olhamos o mundo de hoje, com suas megalópoles e sua economia desenfreada, não parece
ser possível reconhecer esses fundamentos da sobrevivência humana. No entanto, sabemos que sem pesquisa compartilhada, discussões em grupo, desenvolvimento de ideias em rede, resiliência, comunicação,
empatia e solidariedade, poucas das coisas que nos
fascinam nos dias de hoje teriam sido inventadas ou
aperfeiçoadas. É difícil dizer isso para uma criança
que quer ser a inventora, o herói, a reconhecida; ou
mesmo para pais que querem (e ensinam) o filho brilhando sozinho, no alto do pódio, o tempo todo. No
entanto, a regra número um da Educação do futuro é:
compartilhe ideias e projetos. O mundo e tudo o que
há nele só foi feito por um único “cara” porque ele era
“O Cara”. Mas eu, você, seu filho, ninguém é.
Quando pensamos no trabalhador no futuro, há
ainda outro desafio: imaginarmos alguém que seja capaz não somente de interagir com pessoas, mas com
máquinas inteligentes. A ambição, no seu sentido es-

trito, de alcançar um lugar no qual ninguém mais esteve, torna-se, em face dessa mudança da inserção da
Inteligência Artificial nas nossas vidas, cada vez mais
irrelevante como ideia concreta. As conquistas já no
presente e, certamente, no futuro próximo, serão obras
de cada vez mais mãos, e nem todas serão humanas.
Uma pergunta que há pouco tempo parecia conversa de apaixonados por ficção científica, torna-se
cada vez mais real e urgente: como será compartilhar uma conquista pessoal com um andróide?
Como será ver seu nome abaixo de um código de
um programa elaborado pelo esforço de milhares de
pessoas? Pois é o que já acontece e o que se tornará cada vez mais comum em muito pouco tempo. A
despeito da distância brutal entre a pedra lascada e
a nanotecnologia, os princípios que fundam o desenvolvimento da relação entre os seres humanos e
o mundo continua a ser pautada pela mesma regra:
onde não há cooperação, há deserto.
É fato que o que chamamos hoje de sociedade
competitiva, individualista, sem sentimentos, não
parece corresponder ao que busco defender nesse
breve texto. E de fato não corresponde. Trata-se de
dinâmicas desse processo de ajustes a uma sociedade fluida, volátil, de funções e papéis sociais incertos e de entendimento muito complexo. Nossa perplexidade, e também (principalmente) nosso medo,
é que provocam essa reação de encolhimento, de
luta ferrenha de um lugar para chamar de seu, pelo
status, pelo reconhecimento a qualquer custo. Mas
é preciso dizer que essas posturas são resultado de
um erro de avaliação que o tempo irá corrigir, principalmente se não esquecermos as principais razões
que nos trouxeram, desde os primórdios, até aqui:
espírito comunitário; soluções coletivas; apoio mútuo. Qualquer solução para o futuro do trabalho implica repensar nossa relação com as pessoas dentro
de uma perspectiva que não é a do “farinha pouca
meu pirão primeiro”, mas a do “lugar que almoçam
quatro, almoçam seis”. E bota mais água no feijão.
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Assédio Moral
no Serviço Público
Arthur Lobato
Psicólogo

O

assédio moral também é chamado de um
inimigo invisível no ambiente de trabalho,
pois representa um conjunto de práticas
perversas efetuadas ao longo do tempo de
forma sistematizada, com a intenção de prejudicar
uma ou mais pessoas. A relação entre o assédio moral
e o adoecer do trabalhador foi comprovada por equipes multidisciplinares de saúde através de estudos
científicos, pesquisas e atendimentos clínicos. Já́ que
o assédio moral é feito de forma oculta, dúbia, dando
margem a diversas interpretações por quem é escolhido como alvo, este enquanto vítima tem sua honra,
competência e dignidade atacados, sem que perceba
que está sendo vítima do assédio moral. Por isso é
importante que sejam realizadas palestras, debates e
intervenções nas organizações do trabalho, de forma
a prevenir e municiar os trabalhadores de informação
que possibilitem combater o assédio moral e outras
formas de violência no ambiente de trabalho.
A responsabilidade da empresa ou instituição se
evidencia quando há́ omissão em coibir o assédio
moral, já́ que ela é responsável pelas condições materiais de trabalho e deve zelar pela saúde de seus
funcionários. Como o tema é polemico, é preciso que
a informação, com seu caráter científico, seja a grande arma para combater o assédio moral.
Na palestra inicialmente será feito um breve
histórico do trabalho no mundo globalizado, caracterizado por produtividade, metas, uso de novas
tecnologias, competitividade, flexibilidade e outros
fatores que criaram uma nova organização do trabalho, cujo ritmo acelerado pode ser fonte de estresse
para os trabalhadores em geral. Será́ apresentada a
relação trabalho/tarefa/relacionamento, a importância de evitar que problemas de relacionamento
e de equipamento evoluam para pequenas agressões
e até mesmo para o assédio moral. Será enfocado
também o significado do trabalho para o indivíduo,
para a sociedade; e a importância da subjetividade
de cada um de nós no ambiente de trabalho.
Abordaremos também o que não é considerado
assédio moral, conforme explica uma das maiores especialistas do assunto, Marie France Hirigoyen, reno-

mada psiquiatra e psicanalista francesa, que mostra a
diferença do assédio com o conflito e o estresse.
Sedimentado o alicerce do trabalho no mundo
moderno, apresentaremos os primeiros estudos sobre assédio moral feitos por Heinz Leyman, na Suécia,
quando investigou a pedido do governo Sueco o processo de adoecer e até mesmo suicídios no processo de
fusões de grandes montadoras suecas na década de 90.
Leymann constata a relação entre as características da
globalização do trabalho e os atos de violencia ocorridas no ambiente de trabalho, denominou este fenômeno de Mobbing. Seu trabalho permitiu a primeira lei de
combate ao assédio moral no mundo, na Suécia.
Para Leymann, o mobbing consiste em manobras
hostis frequentes e repetidas no local de trabalho,
visando sistematicamente a mesma pessoa, provem
de um conflito que degenera. E uma forma particularmente grave de estresse psicossocial.
Na década seguinte com a publicação de seus
dois livros, resultado de pesquisas e escuta clínica,
Marie France Hirigoyen adota o conceito de assédio
moral para as práticas humilhantes que causavam o
adoecer do trabalhador.
No Brasil outra pesquisa, da médica Margarida
Barreto chegava à mesma conclusão:
Definição de assédio moral por Marie France:
“O assédio moral no trabalho é definido como
qualquer conduta abusiva (gesto, palavra, comportamento, atitude) que atente, por sua repetição ou sistematização, contra a dignidade ou
integridade psíquica ou física de uma pessoa,
ameaçando seu emprego ou degradando o clima
de trabalho”.1
Definição de Assédio Moral por Margarida Barreto:
“Assédio moral é uma conduta abusiva, intencional, frequente e repetida, que ocorre no ambiente
de trabalho, e que visa diminuir, vexar, constranger, desqualificar e demolir psiquicamente um
indivíduo ou um grupo, degradando as condições
de trabalho, atingindo sua dignidade e colocando
em risco sua integridade pessoal e profissional.”2

1
Hirigoyen, Marie-France. Mal-estar no trabalho: redefinindo o assédio moral/Marie-France Hirgoyen; tradução Rejane Janowitzer.
Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002.
2
FREITAS, Maria Ester/HELOANI, José Roberto/ BARRETO, Margarida. Assédio Moral no Trabalho. São Paulo: Cengage, 2008.
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Referendado no trabalho destas autoras, além da
análise da psicodinâmica do trabalho de Cristophe
Dejours, será apresentado as diferenças entre assédio moral e o conflito, as características do assédio
moral, o perfil do assediador, exemplos de atos de
assediar, as modalidades de assédio moral que tanto podem envolver chefias e subordinados (vertical
na hierarquia ascendente e descendente), ou até
mesmo entre colegas (horizontal), além do assédio
misto, quando alguém do grupo valida o discurso do
chefe assediador. Foi colocada, também, a questão
da vitimização, ou seja, aqueles que fingem serem
vítimas de assédio moral.
Relato de casos ilustram e ajudam a entender
como o assédio é feito e quais seus objetivos ao
mesmo tempo que revela a marca do autoritarismo
e, muitas vezes, a manipulação e sedução características tão comuns entre os sociopatas.
O adoecer do trabalhador por causa do assédio
moral. Como o assédio afeta a autoestima, a dignidade, a honra de quem é assediado. As consequências para a saúde do trabalhador, para o grupo e para
a organização do trabalho. O sofrimento psíquico da
vítima é objeto do terceiro módulo. Relato de casos
ilustraram este módulo.
Os direitos e deveres dos trabalhadores. A importância da solidariedade do grupo de trabalhadores.
Como evitar o assédio moral. Questões jurídicas. Es-

tratégias de ação, e as recomendações preventivas
da OIT (Organização Internacional do Trabalho) em
relação ao assédio moral finalizam a palestra.
E ressaltado a importância de soluções preventivas que tomem em conta a origem da violência, e
não somente seus efeitos, já que é necessário agir
na fonte, na raiz, não deixando que cresçam essas
práticas perversas. E preciso entender as causas e
motivações, a fim de estabelecer ações eficazes no
combate ao assédio moral.
A importância de Comissões Paritárias, de ouvidorias internas mediadoras de conflito, do trabalho do Cerest, (Centro de Referência de Saúde do
Trabalhador), ressaltam a importância da valorização da saúde do trabalhador.
Com o debate, possibilitamos ao grupo de trabalhadores se expressarem, esclarecer dúvidas, fomentar o diálogo, para melhor entendimento do tema e
das responsabilidades de cada um.
Para finalizar o trabalho ficamos a reflexão de
uma juíza sobre o assédio moral:
“O assedio, coação ou violência moral está ligado ao direito fundamental a dignidade humana,
a imagem, a honra, a personalidade e a saude do
empregado, todos, direitos da Constituição Federal”. Claudia Reina, juiza do Tribunal Regional do
Trabalho – 1ª Região (TRT/RJ).

Ansiedade e depressão:
novos nomes para o desespero humano
Arthur Lobato
Psicólogo

O

filósofo dinamarquês, Soren Kierkegaard
(Copenhague 1813 – 1855), escreveu uma
das mais brilhantes obras sobre o desespero humano que, resumidamente, pode
ser sintetizada nas seguintes frases: desespero ante
ser o que não se quer ser, ou o desespero de não conseguir ser o que se quer se Abordando o tema sob o
olhar da psicologia, podemos ver nas teses do autor dinamarquês seu correlato com a psicologia na
análise da depressão e da ansiedade. Freud tem um
nome para o desespero: pulsão de morte.

Freud tem um nome para o desespero: pulsão
de morte.
A depressão, segundo a Organização Mundial da
Saúde – OMS, é o grande mal que afetará milhões
de pessoas no planeta no século XXI. Geralmente, a
depressão está ligada à frustração de não conseguir
alcançar seus objetivos, sonhos, ilusões. Precisamos
saber lidar com a adversidade e a grande adversária
que a vida nos reserva é a morte. Este medo da morte é a raiz da crise existencial, entretanto este medo
paralisante é recalcado pela nossa sociedade com o
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trabalho, o consumo, os passatempos, sublimados
pela arte e pela religião, mas continua como um mal
-estar permanente.
Vivemos em permanente tensão por exemplo,
quando sou obrigado a ser um ator social representando um personagem que é falso, quando agimos no
trabalho obedecendo ordens absurdas, dizendo sempre “sim senhor”. Quando nosso potencial não está
sendo bem aproveitado e mesmo assim continuamos
trabalhando em um ambiente desmotivador, convivemos com fatores que geram tristeza, desanimo,
melancolia, ou seja, o desespero de ser obrigado a ser
alguém que não se quer ser, simplesmente para sobreviver. Por mais que pense, esforce ou batalhe, não
há nenhuma expectativa de melhora. Por isso, procura-se manter a imagem, a família, o emprego, mesmo
não estando satisfeito ou feliz, e aos poucos, o desanimo, a frustração constante pode evoluir para um
quadro depressivo. A depressão contém as sementes
do desespero de ser o que não se quer ser.
Geralmente, a ansiedade está relacionada ao futuro, às preocupações que podem possuir um fundo
de verdade, como a situação política e econômica de
um país. Se vai conseguir pagar as contas no fim do
mês. O medo do desemprego. A angústia de não dar
conta do trabalho cada vez mais exigente, com as
empresas e instituições seguindo um modelo obsessivo de metas e produtividade. Situações que geram
ansiedade, angústia, ou seja, que levam ao desespero de não conseguir ser o que se quer ser. A depressão seria o sintoma do sujeito que “não suporta
ser ele próprio” nas palavras de Kierkegaard, já que,
segundo o autor, “delícia é ser o que eu quero ser”, e
suplício, “ser o eu que não quero ser”.
No serviço público, especificamente nos Tribunais, os estudos sobre absenteísmo apontam os
transtornos mentais e emocionais como o principal
fator de afastamento do trabalho. Qual será a relação destes transtornos com o desespero, já que “não
podemos nos libertar de nós mesmos”, mas conviver, sem adoecer com nossas contradições e paradoxos da vida, da sociedade, do mundo do trabalho.
Diferente da doença física que mantém uma relação de causa e efeito entre o sintoma e o órgão adoecido, como por exemplo a cor amarela de alguém
com hepatite remete ao fígado como órgão adoecido, quando falamos do estado mental, estamos
falando de algo que como as emoções não pode ser
medido. O cérebro de um deprimido, de um psicótico, de um gênio, de um criminoso em autópsias, não
apresenta diferenças. Somente as doenças cerebrais
como tumores, acidente vascular cerebral (AVC), entre outros, são identificados na autópsia.
Por isso, o mental é regido pelas relações sociais,
familiares, pela genética, pelo país em que se nasce,
com sua cultura, normas, leis e tabus. Nessa interação
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entre indivíduo, seu semelhante, sua sociedade e sua
cultura, surge o sujeito pensante, razão e emoção.
A principal forma de nos relacionarmos é pela
linguagem, que além de nos diferenciar de todos os
animais, permite que haja comunicação, transmissão e aperfeiçoamento de conhecimento, e o ser humano só existe por causa da linguagem. Entretanto,
nossa sociedade tirou este aspecto mágico, quase
que divino da linguagem, que é a essência da relação eu-tu. A linguagem é banalizada desde a mais
tenra infância como algo que em nós é tão natural
como respirar, quando na realidade é um aprendizado, pois é o outro que me ensina a falar, escrever. A
escola nos ensina a pensar, calcular, medir, e a vida
cria este ser único que sou eu, que é você. Iguais enquanto seres humanos, mas diferentes em nossa autonomia, desejos e pensamentos.
Kierkegaard já dizia “o reconhecimento produz
o alívio”, ou seja, diminui a angústia, o sofrimento,
o desespero, e devemos “ousar ser um indivíduo, não
um qualquer, mas este que somos, isolado na imensidade de seu esforço e da sua responsabilidade”,
sendo o ser humano, síntese de antagônicos (finito
e infinito, temporal e eterno, liberdade e necessidade). Como dizia Freud, somos definidos enquanto
sujeito, pela forma como lidamos com nossas pulsões, tanto as pulsões de vida quanto as mortíferas,
e para isto, temos que nos relacionar com o mundo e
com nossos semelhantes.
Assim, voltamos ao tema que me proponho a trabalhar, a saúde do trabalhador. O que acontece na relação de trabalho, no relacionamento interpessoal,
para que haja tanto transtorno mental? Quando a
emoção diz: não suporto mais!!!! Quando a mente
esgotada por horas e horas de trabalho, ainda tem de
trabalhar mais, como no conto de Fiódor Dostoiévski que escrevi anteriormente. Esta é a reflexão que
trago hoje: Como viver e conseguir ser o que se quer
ser e conseguir escapar da pulsão de morte, que é o
desespero humano?
Não há uma fórmula, cada resposta é individual.
Mas, coletivamente, no trabalho, temos que fortalecer nossa entidade sindical, pois, se no caso individual cada caso é um caso, o mal- estar que acontece
no trabalho envolve o coletivo de trabalhadores e
somente um sindicato forte, com a participação dos
servidores será uma perspectiva na luta por direitos,
por um ambiente saudável, no trabalho que não gere
tanto sofrimento e desespero.
Os sindicatos devem oferecer atendimentos psicológicos individuais — A Clínica do Trabalho. Assim como agir de forma coletiva e oferecer um espaço clínico para que cada um possa lidar melhor com
sua angústia, ansiedade no trabalho, enfrentando o
desespero em encontros terapêuticos que possibilitem convivermos com nossa condição humana.

Esgotamento profissional:
O Burnout segundo Dostoiévisk
Arthur Lobato
Psicólogo

É

interessante notar que há mais de 100 anos
o russo Fiódor Mikailovitch Dostoiéviski
(1821/1881) já denunciava os aspectos negativos de se trabalhar em casa, pois indo a
uma repartição, mesmo que você não queira, tem que
trabalhar, tem que fazer o serviço, pois há chefias,
controle, vigilância e punição, além de exigência de
produtividade, cumprimento de metas, etc. Mas esta
pressão termina com o final da jornada, quando saímos do trabalho enquanto espaço físico. Entretanto,
em casa você vira seu chefe, internalizando o chefe
externo, já que agora você é chefe de si mesmo, na
sua própria casa, fortalecendo o superego, e a psicanálise revelou como o superego é severo com o ego,
um dos motivos da cisão neurótica do sujeito.
No conto “Um coração fraco”, Dostoievski narra o
drama de um escriturário, um servidor público russo
no império do TZAR, que, em caso de desídia, pode
ser até fuzilado, pois o serviço público, registrando,
mantendo e guardando processos e documentos é a
base da burocracia e do controle do Estado sobre os
cidadãos. Fazer parte do serviço público do império
russo é uma honra, e as promoções vão depender da
produtividade, da caligrafia perfeita, que não pode
ser demorada, mas precisa, afinal não existia xerox,
somente cópias manuais de documentos — o trabalho do caligrafo, do amanuense.
No livro, o personagem principal inicia o conto
muito feliz confraternizando com um amigo, pois ficou noivo e queria comemorar. Mas toda a alegria do
personagem logo cai por terra, quando ele confessa
ao amigo, depois de dias de festa e alegria, já que é
véspera de Natal e Ano Novo, que trouxe trabalho da
repartição, recomendado pela chefia para ser concluído no período de festas natalinas, quando a repartição está fechada. O personagem recém-promovido quer mostrar serviço e assume o compromisso.
Entretanto, a vida e o amor interferem no seu trabalho mecânico de copista, pois ele conhece uma mulher, se apaixona, fica noivo comemora com o amigo
e quando percebe vários dias se passaram. Agora, em
casa a alegria dá lugar à ansiedade, medo e preocupação, afinal o serviço está atrasado, e mesmo sendo
Natal e Ano Novo a tarefa deve ser cumprida, pois
é seu compromisso com a chefia, com seu cargo e
consigo mesmo.
Entretanto, o personagem, sentado na mesa de
trabalho em sua casa, não consegue se concentrar

tantas são a emoções vividas nestes últimos dias.
Mas, para casar ele deve manter o emprego e para
manter o emprego deve cumprir a tarefa, e ela está
muito atrasada. Como se concentrar em um serviço
monótono, meticuloso, se sua mente e seu coração
só pensam no amor e na amada Lisanka.
Surge o primeiro bloqueio: falta de concentração
em casa para executar a tarefa. Os pensamentos estão focados na emoção do amor e ele fica horas na
mesa sem conseguir começar o trabalho. O medo da
punição gera angústia e ansiedade e ele, em um esforço sobre humano, tenta realizar a tarefa, lutando
contra suas emoções e pensamentos amorosos. Começa a copiar os documentos sem parar, sem errar,
sem dormir ou se alimentar.
Seu amigo, Arkaddi, o visita e fica preocupado
com seu estado, pois há dias ele não dorme, não
se alimenta, e mesmo assim o trabalho não rende.
Ele fica preocupado, mas não consegue convencer o
amigo de fazer uma pausa, este continua de forma
frenética a escrever, copiando páginas e mais páginas, automáticamente “a pena desliza”, diz o autor,
mas o trabalho não acaba. Dias e noites se passam,
a noiva se preocupa, o amigo também, mas nada
faz Vássia sair do ritmo de trabalho que ele se impôs para conseguir executar a tarefa, mesmo sendo
Natal e Ano Novo, que passam sem que o personagem saia de casa.
Esta exigência consigo mesmo traz consequências. É visível seu transtorno, mas ele continua copiando e trabalhando sem cessar. Então, quando o
amigo resolve intervir dizendo que o trabalho está
quase terminado, ele se desespera e mostra uma
pilha de documentos que ainda tem de copiar. Estafado, sem dormir e comer ele se angustia e pensa
nas consequências de não executar a tarefa, pois até
ser fuzilado por motivo de desídia está contido como
sentença, no estatuto do serviço público russo. E o
medo, a preocupação e a responsabilidade são mais
fortes que os apelos do amigo ou necessidade de
descanso, afinal, a prioridade é o trabalho.
É um caso que hoje chamaríamos de burnout –
“(...) um estado de esgotamento físico e mental cuja
causa está intimamente ligada à vida profissional”
—, pois há um contexto psicológico ligado ao trabalho: a responsabilidade do trabalhador. O medo da
punição é menor que a angústia de “não ter dado
conta do trabalho”, sem perceber que a tarefa era
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uma meta muito exigente. E, de tanto trabalhar enlouquece, se dirige ao chefe em sua casa no início
do Ano Novo para se justificar, pois está esgotado,
e não deu conta da tarefa. Este servidor, que era um
funcionário modelo, tranquilo, se apresenta ao chefe em tal estado de agitação e desespero, imundo,
com uma barba mal cuidada, com uma fala desconexa e angustiado, que chora e pede perdão por sua
“incapacidade” de dar conta do serviço. Um médico
é chamado e constata que ele enlouqueceu. Nesta
época não havia o estudo mais aprofundado sobre o
estresse laboral tampouco estudos sobre “burnout”,
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tampouco licença saúde por transtornos mentais,
somente a divisão SANIDADE E LOUCURA.
Para Vássia, funcionário público do Império russo na época do tzarismo, a loucura pelo excesso do
trabalho e o conflito entre suas emoções e a obrigação laboral o levam à exaustão e à loucura, era o
fim de uma vida dedicada ao trabalho, e mesmo assim ele se culpa de não ter dado conta de realizar a
tarefa. O hospício é seu destino, a saída da loucura
do trabalho é enlouquecer de verdade. No final do
conto a frase cruel e dúbia do chefe: “afinal nem era
tão urgente...”.
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tese i
Os desafios
contemporâneos
e as ameaças
aos direitos
dos servidores
públicos e dos
trabalhadores
em geral
Direção Sindijus-PR

apresentação

A

presentamos para a apreciação dos delegados, delegadas e
demais participantes do XII Congresso dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Paraná - Conseju, o Caderno de
Teses elaborado pela Direção Colegiada, resultado do acúmulo de debates realizados pelos servidores e servidoras do Poder Judiciário em assembleias, plenária, encontros, seminários, entre outros.
A presente tese da direção procura sintetizar essas reflexões e debates,
a fim de fortalecer nossa entidade sindical, bem como contribuir com a
luta em defesa dos interesses contemporâneos, e também históricos da
classe trabalhadora.
Este Caderno contém, na introdução, uma apresentação do coordenador-geral do Sindijus-PR, José Roberto Pereira, que aborda os desafios enfrentados pelo movimento sindical e aqueles que se apresentam
e deverão ser enfrentados nos próximos anos.
Na sequência, o texto traz a análise de Conjuntura Internacional,
Nacional e Estadual, este último abordando, em especial, o atual momento no Tribunal de Justiça do Paraná.
O Plano de Lutas contém as principais ações que o Sindijus-PR deverá desenvolver, em consonância com as diretrizes contidas na Estratégia apresentada.

APRESENTAÇÃO
COORDENADOR-GERAL

N

este XII Conseju pretendemos ter um debate político sobre
a situação atual dos trabalhadores do serviço público e também da iniciativa privada, que estão sendo vítimas de ataques constantes dos atuais governos. A retirada de direitos
conquistados através de muitas lutas, durante anos, é um verdadeiro
retrocesso. O estado mínimo defendido pelos atuais governos acabou
com os direitos trabalhistas, com a previdência social e, consequentemente, com o direito à aposentadoria de todos nós. Novos ataques
estão previstos ainda para este ano, e no futuro não há nenhuma expectativa de avanços. Há sim a esperança de intensificarmos as lutas, e
também a conscientização de todos de que devemos estar unidos para
manter o que temos, e não perdermos mais.
As mesas com vários palestrantes, vão nos ajudar a compreender
o que está ocorrendo, para termos mais elementos para avaliar o momento atual e podermos nos posicionar, convencidos, para enfrentar
e superar os desafios que ainda estão por vir. Por isso é necessário que
todos nós, baseados nas informações, e lastreados nos debates durante este Conseju, possamos assumir uma posição, um lado, que tenho
certeza será o lado dos trabalhadores, para defendermos com união,
disposição, garra e com argumentos os nossos direitos.
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CONJUNTURA
INTERNACIONAL

A

atual conjuntura internacional é marcada por uma ascensão de novas potências
como China e Rússia, que acabam por
criar novos pólos de poder mundial, poder antes concentrado apenas na mão de uma única
superpotência, os Estados Unidos da América. Os
EUA se veem diante de uma realidade ímpar no pósguerra fria, ao ter de dividir sua supremacia e suas
zonas de influência com potências emergentes.
Para José Luis Fiori (2005), foi no início da década de 1970 que Charles Kindleberger e Robert Gilpin
formularam a tese fundamental que mais tarde foi
chamada de “teoria da estabilidade hegemônica”.
O mundo enfrentava as primeiras manifestações da
crise internacional que se seguiu ao fim do sistema
de Bretton Woods, e à derrota dos Estados Unidos no
Vietnã, e os dois autores estavam preocupados com a
possibilidade de que se repetissem a crise e a Grande
Depressão dos anos 1930, por falta de uma liderança
mundial. Foi quando Kindleberger afirmou que o bom
funcionamento de “uma economia liberal mundial
necessita de um estabilizador e de um só país estabilizador”, um país que provesse o sistema mundial
de alguns “bens públicos” indispensáveis para o seu
funcionamento, como uma moeda internacional e o
livre-comércio, ou da coordenação das políticas econômicas nacionais e da promoção de políticas anticíclicas1 de eficácia global. A tese de Kindleberger tinha
uma natureza claramente normativa, mas se apoiava
numa leitura teórica e comparativa da história do sistema capitalista. (FIORI, 2005)
Hoje, com a ascensão de novas potências, e o
progressivo endividamento e perda de poder dos
EUA, temos uma nova realidade geopolítica mundial, que nos leva ao fim da “estabilidade hegemônica”, e a uma progressiva realidade multipolar. Paralelamente aos efeitos da crise de 2008, que impactou
fortemente os países capitalistas ocidentais, o eixo
do poder econômico vem continuamente se movendo para o leste, fortalecendo, dessa forma, a posição
relativa da China na economia internacional. Esse
movimento agrava as tensões entre EUA e China e
altera fortemente a geopolítica global. Nesse sentido, o mercado mundial está completamente desestabilizado pela política desenvolvida pelo governo
Trump que, sob o slogan de “América First” (“América em 1º lugar”), promove uma “guerra comercial”

com a China e ataca as posições econômicas de
potências “aliadas” (Europa e Japão, por exemplo),
pressionando pela subordinação de seus interesses
particulares aos interesses dos EUA.
Com o declínio do regime socialista em vários países do mundo, o capitalismo despontou hegemonicamente como sistema político-econômico e cultural
mundial. No período da Guerra Fria existiam duas potências mundiais: Estados Unidos e União Soviética.
Naquele momento o mundo era considerado bipolar.
Mas após tais acontecimentos históricos, o mundo
passou a ter uma nova organização geopolítica, de
forma que há distintos centros de poder, exercendo
influência no campo político, econômico e militar,
isto é, um mundo multipolar. Nessa questão da multipolaridade, podemos mencionar a formação do G20,
bloco das vinte maiores economias do mundo, em
que estão presentes economias emergentes da Ásia,
África e América Latina. Fato importante a ser mencionado também é a criação dos BRICs (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul). A coordenação entre Brasil, Rússia, Índia e China (BRIC) iniciou-se de
maneira informal em 2006, com reunião de trabalho
entre os chanceleres dos quatro países à margem da
Assembleia Geral das Nações Unidas. Desde então, o
acrônimo, criado alguns anos antes pelo mercado
financeiro, não mais se limitou a identificar quatro
economias emergentes. O BRIC passou a constituir
mecanismo de cooperação em áreas que tenham o
potencial de gerar resultados concretos aos brasileiros e aos povos dos demais membros. Desde 2009, os
Chefes de Estado e de governo do agrupamento se encontram anualmente. Em 2011, na Cúpula de Sanya,
a África do Sul passou a fazer parte do agrupamento,
acrescentando o “S” ao acrônimo, agora BRICS2. (ITAMARATY, 2019).
Ressalta-se, no plano econômico, a chamada “4ª.
Revolução Industrial” - um amplo processo de mudanças no atual estágio de acumulação capitalista
- marcada pela convergência dos processos de automação, digitalização, engenharia genética e inteligência artificial.
Para Regina Magalhães (2018), pouco mais de 200
anos desde a primeira Revolução Industrial, significativos avanços tecnológicos vêm alterando a organização
econômica, política e social das sociedades ao redor do
globo. Para a economia brasileira, os desafios da susten-

1
Política anticíclica é aquela que se dispõe a criar condições para que a economia produza efeitos compensatórios diante
de desequilíbrios macroeconômicos. Se estiver crescendo demais, acionam-se mecanismos para reduzir a atividade, como
retração do crédito, aumento de impostos e dos juros.
2
Disponível em http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/politica-externa/mecanismos-inter-regionais/3672-brics
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Do ponto de vista da classe
trabalhadora, podemos
mencionar como síntese as
políticas de austeridade, que
combinadas a um modelo
de desenvolvimento em que
os avanços tecnológicos e
os ganhos de produtividade,
ao invés de serem colocadas
em favor dos trabalhadores
e da humanidade, têm
gerado mais concentração
de riqueza, desemprego
e trabalho precário,
especialmente no sul do
mundo. (CONCUT, 2019)
tabilidade e da quarta Revolução Industrial representam importantes fontes de riscos e de oportunidades.
Segundo o IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada), a economia mundial continuou a exibir, no
segundo trimestre do ano, sinais de desaceleração da
atividade econômica, embora a intensidade do processo ainda não esteja clara. Além da perspectiva incerta em relação ao Brexit (a saída do Reino Unido da
União Europeia) e das tensões geopolíticas envolvendo sanções ao Irã, houve no período um agravamento
do conflito comercial entre Estados Unidos e China.
As tensões comerciais parecem estar impactando a
atividade econômica global tanto direta quanto indiretamente. O comércio internacional nos quatro primeiros meses de 2019 cresceu apenas 0,4%, em volume, em relação a igual período de 2018, o que representa forte desaceleração em relação ao crescimento
de 4,1% de meados do ano passado. Indiretamente, a
guerra comercial, na medida em que aumentam incertezas num mundo com cadeias de produção cada
vez mais integradas, vêm afetando os investimentos.3
Após a crise econômica de 2008, com o enfraquecimento das forças políticas tradicionais e a diminuição da presença de governos progressistas e de centro
-esquerda, o populismo de direita voltou com força:

3

Donald Trump nos EUA; Marine Le Pen na França; as
forças fascistas e neonazistas na Ucrânia, Grécia e em
diversos países do Leste Europeu; os partidos ultraconservadores, cuja força eleitoral cresce em todos os
países da Europa Ocidental, inclusive nos países nórdicos conhecidos por seu Estado de bem-estar social.
Marcados pelo discurso de ódio, xenófobo (aversão a
estrangeiros), autoritário, de intolerância política e
religiosa e também pelo expressivo aumento de crimes com as mesmas motivações. Países como EUA,
Brasil, Itália, Índia, Polônia, Filipinas, elegeram líderes populistas de extrema-direita. O Reino Unido votou pela saída da União Europeia e a extrema-direita
avança no parlamento europeu. (CONCUT, 2019)
Fato importante também a ser mencionado na
conjuntura internacional, é a questão do acordo Mercosul-União Europeia. Foi anunciado em 28 de junho de 2019, na cúpula do G20 realizada em Osaka,
no Japão, o acordo de livre-comércio firmado entre o
Mercosul e a União Europeia, o que concluiu um processo de negociação entre os blocos que se iniciou há
aproximadamente 20 anos, em governos anteriores
do Brasil. O tratado prevê a criação da maior zona de
livre comércio do mundo, tendo os blocos, somados,
PIB de cerca de US$ 20 trilhões, aproximadamente
25% da economia mundial, e mercado de aproximadamente 780 milhões de pessoas.(ITAMARATY, 2019)
Outra questão relevante a ser mencionada na
análise de conjuntura internacional é o tema das
mudanças climáticas. Decorrentes da ação humana
e especialmente do modo de produção capitalista,
resultaram numa crise climática e ambiental que
colocam o futuro do planeta e da humanidade em
risco. O Acordo de Paris, aprovado na Conferência
sobre mudanças climáticas da ONU (Organização
das Nações Unidas) de 2015 (COP 21), trouxe medidas (ainda que insuficientes) para deter a escalada
da degradação do planeta. Porém, nos últimos anos,
o Acordo tem sofrido duros ataques pelos governos
de extrema-direita como o dos Estados Unidos e do
Brasil. Nesse mesmo contexto, a Agenda 2030 da
ONU sobre desenvolvimento sustentável se torna
cada vez mais distante. O agravamento da captura
dos Estados nacionais e dos organismos internacionais pelo capital é mais um fator de aumento do desequilíbrio global e de ameaça à paz mundial.
Do ponto de vista da classe trabalhadora, podemos
mencionar como síntese as políticas de austeridade,
que combinadas a um modelo de desenvolvimento
em que os avanços tecnológicos e os ganhos de produtividade, ao invés de serem colocadas em favor dos
trabalhadores e da humanidade, têm gerado mais concentração de riqueza, desemprego e trabalho precário,
especialmente no sul do mundo. (CONCUT, 2019)
Diferentemente de outras fases do desenvolvi-

Disponível em http://www.ipea.gov.br/cartadeconjuntura/index.php/category/economia-mundial/
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mento capitalista, em que os benefícios oriundos
das novas tecnologias, especialmente o aumento
da produtividade, foram conquistados, ao menos
em parte, em favor da classe trabalhadora - fosse
pela diminuição da jornada de trabalho, expansão
dos benefícios de Aposentadoria, Seguridade Social, Saúde e Educação - na atual fase, os capitalistas não abrem mão de nenhuma fração de seus
lucros, combinando aumento de produtividade
com desemprego, jornadas de trabalho excessivas,
trabalho precário e até mesmo aumento do trabalho infantil e do trabalho escravo e de retração dos
investimentos sociais. Um dos exemplos mais ilustrativos das atuais transformações do mundo do
trabalho - a chamada “uberização” (trabalho através do uso de aplicativos de serviços), tem aumentado ainda mais a precarização do trabalho. Esse
processo afeta diretamente a organização sindical,
cuja tarefa central é a defesa das condições de vida

da classe trabalhadora, de seus salários, empregos
e direitos conquistados através da luta de classes.4
A desregulamentação das relações de trabalho, a retirada de diretos previdenciários, o desmonte dos serviços de educação e saúde e o ataque ao movimento sindical são as marcas mais visíveis e geram impacto direto
no aumento da desigualdade social. (CONCUT, 2019)
Por fim, e não menos relevante, temos a ameaça das armas nucleares para a estabilidade global.
As pretensões nucleares da Coréia do Norte de Kim
Jong-Un e o controverso programa nuclear dos aiatolás do Irã são, sem dúvida, assuntos muito presentes nos noticiários ao redor do planeta, nas bibliografias especializadas em questões estratégicas, e
nas articulações diplomáticas entre os países.
Recentemente, os EUA colocaram fim a um acordo
de desarmamento com a Rússia. Com encerramento
de um dos históricos tratados nucleares, há quem especule sobre um retorno aos anos da Guerra Fria.

CONJUNTURA
NACIONAL
Desmonte do Estado, precarização,
privatizações e ataques à soberania nacional
Para Silva (2019), o Brasil passa por uma conjuntura econômica e política bastante difícil para as
classes trabalhadoras. A maior crise econômica de
nossa história, iniciada em 2014, se arrasta sem
previsibilidade segura de uma retomada vigorosa
ou até mesmo moderada do crescimento, mantendo as altas taxas de desemprego e o aumento da
insegurança social.
O governo federal pretende aprofundar a política
neoliberal no país, com uma reforma administrativa
que reduza ainda mais o papel do Estado brasileiro,
através da privatização dos serviços públicos e da
ampliação da terceirização, do fim da estabilidade
dos servidores, com reforma nas carreiras e com o
fim de concursos públicos. O Governo também tem
planos para aprofundar as regras que enfraquecem o
uso redistributivo do orçamento público, limitando
a atuação do Estado em áreas como Saúde e Educação, com o fim dos gastos obrigatórios previstos
na Constituição Federal. Orientado por políticas internacionais baseadas no receituário neoliberal do
Consenso de Washington, o atual governo produz
em seu centro estratégico algumas ações:

4

• desregulamentação dos mercados com aumento exponencial das privatizações;
• transferência de recursos públicos ao setor financeiro, garantidas por altas taxas de juros e
cortes no orçamento, pela transferência de empresas públicas para a iniciativa privada;
• a emenda constitucional 95, que congela por
20 anos os investimentos públicos, com restrição
de contratação de servidores públicos e reajustes
salariais para o setor;
• reforma administrativa, que vai reduzir ainda mais
o papel do Estado através das privatizações dos serviços públicos e ampliação das terceirizações;
• sucateamento e privatização dos serviços públicos
básicos, como saúde (SUS), educação e assistência.
A entrega do pré-sal às multinacionais, violando
de forma flagrante a soberania nacional, o desmonte
da Petrobrás, bem como o projeto de possível privatização de empresas estratégicas como o BNDES
(Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social) e os Correios, configuram mais um capítulo
dessa agenda predatória, privatista e entreguista.

Disponível em https://admin.cut.org.br/system/uploads/ck/Caderno%20de%20Teses%2013o%20CONCUT.pdf
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Servidores Públicos
Vivemos, na conjuntura nacional, um período de
ataques aos servidores públicos e aos direitos dos
trabalhadores em geral. Há um momento de grande
instabilidade econômica no país, em que se apresentam grandes desafios e dilemas para a classe
trabalhadora. Para os servidores públicos, a perspectiva também não é das melhores. As medidas
em trâmite no Congresso Nacional visam prejudicar ainda mais os direitos do funcionalismo público. Entre tais medidas está a possibilidade de aumento do desconto previdenciário, fim da estabilidade funcional e da licença-especial, a ameaça de
extinção das gratificações, quinquênios, anuênios
e até da extinção das carreiras, passando pela privatização de serviços essenciais.
Após dois anos de profunda recessão, a economia
brasileira mostra uma pequena recuperação, que
não inspira otimismo aos brasileiros, tendo crescido apenas 1% em 2017. As projeções de analistas
do mercado financeiro, com base no crescimento de
0,4% do primeiro trimestre de 2018, apontavam para
um crescimento de apenas 1,79% em 2018, mas o resultado foi menor que o esperado.5
A Reforma Trabalhista representou amplo conjunto de medidas que desmontou a Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT) e retirou as proteções existentes para o trabalhador e, consequentemente, para a
Previdência. Metade das ocupações, hoje, no mercado
de trabalho são informais. E a tendência é o avanço da
informalidade. A legislação trabalhista alcança cerca
de 50% dos trabalhadores brasileiros. Trabalhador informal não paga Previdência.6 Para o Senador Paulo
Paim, relator da CPI da Previdência no Senado, “O
aumento da informalidade, a queda do emprego com
carteira assinada, o crescimento do processo de “pejotização ”, além do explícito incentivo à busca pela
previdência privada, vai impactar negativamente no
sistema atual de Previdência Social”.
Estudo da Unicamp, lido pelo senador em plenário, calcula que a cada migração do trabalhador do
regime celetista (com carteira assinada) para a “pejotização”, representa perda anual de aproximadamente R$ 4 mil para a Previdência Social. O mesmo
estudo estima que as perdas previdenciárias com a
Reforma Trabalhista, sobretudo com o estímulo à
“pejotização7”, chegará a um prejuízo de R$ 30 bilhões por ano para a Previdência. (DIAP, 2019)

Para Daniele Penha (2018), em um ano, a reforma
trabalhista aumentou a informalidade e enfraqueceu
os sindicatos, pois a nova CLT reduziu acordos coletivos, gerou demissões em sindicatos e cortou direitos
do trabalhador rural; e a redução no número de desempregados deve-se ao aumento da informalidade.
Neste contexto, podemos mencionar também a reforma trabalhista aprovada em 2017, que retirou cerca
de 100 artigos da CLT, com precarização das condições
de trabalho. Também há a medida provisória 873/2019,
que procurava asfixiar o movimento sindical, criando
dificuldades para os pagamentos dos sindicalizados.
Recentemente, notícias divulgadas pela imprensa informam a tentativa do governo de fazer uma reforma
sindical, modificando o artigo 8º. da Constituição,
também com mudanças no âmbito do código civil, estabelecendo novos parâmetros para a organização sindical. A Reforma sindical está sendo preparada tanto
pelo Executivo (Casa Civil), como pelo Congresso Nacional (Rodrigo Maia e base aliada).

A Reforma Trabalhista
representou amplo
conjunto de medidas
que desmontou a
Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT) e retirou
as proteções existentes
para o trabalhador e,
consequentemente, para
a Previdência. Metade
das ocupações, hoje, no
mercado de trabalho são
informais. E a tendência é o
avanço da informalidade

5
Disponível em http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1414-49802019000200252&script=sci_arttext&tlng=pt
6
Disponível em http://www.diap.org.br/index.php/noticias/noticias/28642-reforma-trabalhista-antecipou-ataque-a-previdenciadiz-senador-paim
7
A denominação “pejotização” tem sido utilizada pela jurisprudência para se referir à contratação de serviços pessoais, exercidos
por pessoas físicas, de modo subordinado, não eventual e oneroso, realizada por meio de pessoa jurídica constituída especialmente
para esse fim, na tentativa de disfarçar eventuais relações de emprego que evidentemente seriam existentes, fomentando a
ilegalidade e burlando direitos trabalhistas.
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CONJUNTURA
ESTADUAL

A

pós oito anos de Governo Richa, que se
pautou por uma agressiva política neoliberal e de desmonte do serviço público,
tivemos a eleição para o governo do Estado de um aliado político do ex-governador, que conseguiu construir sua campanha desvinculando sua
imagem do governo anterior.
Apesar dos esforços para parecer diferente, ao
completar seis meses, o governo de Ratinho Júnior
(PSD) demonstra cada vez mais ser a continuidade
do seu antecessor Beto Richa (PSDB). Aqui o modelo
neoliberal está sendo levado às últimas consequências. Começou a executar uma política em favor do
Estado Mínimo, iniciando a privatização da Copel Telecom e da COMPAGÁS. Propõe que parcerias público
-privadas assumam a gestão da saúde, a administração de hospitais públicos, a educação e os presídios.
Tal política representa um risco de desmonte do serviço público e de precarização dos serviços essenciais.
O Governo Estadual continua com sua política
de ataque aos direitos dos servidores do Judiciário, e
aos servidores públicos em geral. Contudo, a luta do
Sindicato permitiu que fôssemos o primeiro Estado
da Federação a conquistar o índice completo da inflação para todos os servidores do Poder Judiciário.
Importante lembrar, que a grande maioria das
demais categorias de trabalhadores de todo o país,
ainda está lutando para evitar as perdas inflacionárias. Com a conquista deste ano, serão 15 anos sem
perdas inflacionárias, o que constitui uma grande
vitória dos servidores do Poder Judiciário do Paraná,
bem como uma demonstração do resultado da luta
do sindicato, em conjunto com a categoria, em defesa dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras.
Outra medida a ser mencionada, é o fato de o
governo do Paraná ter apresentado o projeto de
lei 9/2019 (fim da licença-especial), aprovado por
maioria pela ALEP (Assembleia Legislativa), que extingue esse direito para os servidores do executivo e
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militares. Com 37 votos favoráveis e 13 contrários, o
plenário da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep)
aprovou por maioria esmagadora o projeto.
A licença especial não está fora de um contexto
muito maior, que é o Estado Mínimo e o fim da prestação de serviços públicos. O Brasil está retornando
a uma agenda liberal que vigorou no país na década
de 1990, e que agora retorna com a reforma trabalhista, da previdência e as privatizações. O governo
federal, com apoio do Estado do Paraná, ainda quer
fazer a reforma administrativa que acaba com a estabilidade do funcionalismo.
De fato, no governo Ratinho Junior, fica claro a
escolha pelas renúncias para fazendeiros e empresários, a penalização dos servidores e, consequentemente, da população.8
Importante mencionar que, neste contexto, temos
uma Assembleia Legislativa que é, em sua maioria,
composta por deputados governistas, que são adeptos da política neoliberal e de Estado mínimo do governador Ratinho Júnior. A Assembleia legislativa do
Paraná é, em sua maioria, dominada por membros de
famílias oligarcas do Paraná, defendendo consequentemente os interesses dessas mesmas famílias e também de grupos econômicos e financeiros.
Para Harrich (2017), é notória a importância de
grupos familiares em sociedades simples e tradicionais em relação à estrutura social e organização do
poder. Contudo, a presença do fenômeno familiar
na política brasileira, sobretudo paranaense, tem se
apresentado cada vez mais avolumado, independente de transformações nos contextos políticos, sociais
e econômicos.
Tal arranjo político se reflete até os dias atuais,
fazendo com que o governo conservador e neoliberal
de Ratinho Júnior possa construir maioria de votos,
formando um verdadeiro “rolo compressor” na aprovação de projetos que atacam os direitos dos servidores públicos.

Disponível em https://porem.net/2019/09/10/governo-do-parana-e-responsavel-pela-divida-com-a-licenca-especial/
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DESAFIOS PARA IMPLEMENTAR
AS LUTAS SINDICAIS
Garantia de direitos
Melhores condições de trabalho; Data-base; Qualidade de Vida; Saúde; Combate ao Assédio Moral; Valorização do Servidor; Concurso Público; e Melhor prestação de serviço à população.

Formação
Relevante mencionar a questão da formação sindical para a categoria, como forma de mobilização e de conscientização acerca das lutas da Entidade e dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras.

Gestão democrática e transparente
Importante continuar dando importância e fortalecendo as instâncias deliberativas e de controle do Sindicato,
pois são vitais para a continuidade da gestão democrática, transparente e participativa, que é implementada
pela atual direção.

Reforma Estatutária e Organização
Realizar uma reforma estatutária, visando atualizar os mecanismos de gestão da Entidade, no próximo ConSindical
gresso ordinário da categoria.

Fortalecimento do FES e da FENAJUD
Trabalhar em conjunto com as demais categorias, sindicatos e entidades, visando o fortalecimento de Fóruns
e Federações como o FES (Fórum das Entidades Sindicais) e FENAJUD (Federação Nacional dos Trabalhadores
do Judiciário nos Estados), visando uma ação conjunta na defesa dos direitos dos servidores públicos e do
papel do Estado Brasileiro.

Democratização do Judiciário
Fazer uma disputa interna dentro do Tribunal de Justiça, por meio de seus centros estratégicos. Saber o que
o TJ busca e planeja, em termos orçamentários e de gestão de pessoas, é fundamental para a ação política do
Sindijus, buscando a transformação efetiva das políticas do Tribunal. Os espaços para esse debate devem ser
o Comitê de Gestão Estratégica e o Comitê Gestor Regional. Essas instâncias de debate e discussão, devem ser
utilizadas para um melhor aproveitamento e divisão mais equitativa no orçamento do TJ, e também para a
implementação de uma política de recursos humanos mais favorável aos servidores.
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AÇÕES DO SINDICATO
JUNTO AO TJPR

N

o âmbito do TJ, as perspectivas também
não são boas: a administração alega, de
forma reiterada, que não há recursos para
isonomia salarial e nem para qualquer outro tipo de ganho real para os servidores, tendo em
vista as restrições financeiras e orçamentárias, bem
como o comprometimento de mais de 90% do orçamento do Tribunal com Folha de Pagamento. Também a terceirização e inteligência artificial se apresentam como desafios a serem enfrentados. As lutas
e conquistas serão cada vez mais difíceis, tendo em
vista os ataques aos direitos dos trabalhadores e dos
funcionários públicos.
O novo presidente do TJ, Adalberto Xisto Pereira,
comunicou já na primeira reunião com o sindicato,
que sua gestão avalia como alternativa a terceirização de funções nos cartórios. A medida, segundo o
desembargador, seria para resolver o problema de
déficit de servidores, aumentando o número de trabalhadores, e para cumprir com a recente decisão do
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que determina a
estatização de mais de 170 serventias.
Diante dos diretores do Sindicato, o presidente
disse que o levantamento em andamento deve responder quantos trabalhadores terceirizados e servidores nos cartórios serão necessários. “Não haverá
serventia só com terceirizados. Será o mínimo possível de servidores por cartório. O Tribunal entende
que isso é valorizar os servidores. A carreira não vai
acabar, será realizado concurso para repor essas vagas”. A terceirização para o TJPR é uma das soluções
viáveis diante da atual situação. “Não haverá dinheiro para pagar salários, aposentadorias e pensões. Estou sendo sincero com vocês. Gostaria de estar com
dinheiro em caixa. Mas chegamos a um ponto que
não dá mais. Não há mais condições de colocar 15 ou
20 servidores efetivos numa secretaria”, ressaltou o
Presidente. Xisto mencionou ainda a possibilidade
dos servidores terem redução de salários com redução de jornada.
O TJPR ressalta que a situação não é confortável.
O gasto com pessoal está atingindo 93% do repasse

9

mensal do Executivo. “Além disso, as custas não cobrem as despesas dos cartórios estatizados, mantidos
pelo Funjus. Por isso é preciso trabalhar com inteligência e responsabilidade. Daqui para frente se o presidente não tiver responsabilidade, não haverá recursos”, enfatizou Xisto.9
Diante de toda essa situação alarmante, uma das
tarefas centrais do sindicato deve ser uma participação mais efetiva no planejamento estratégico e orçamentário do TJ. Temos que considerar esse como um
espaço de luta e de disputa, tendo como um dos pilares da ação sindical. Saber o que o TJ busca e planeja,
em termos orçamentários e de gestão de pessoas, é
fundamental para a ação política do Sindijus, buscando a transformação efetiva das políticas do Tribunal.
Os espaços para esse debate, como já exposto, devem
ser o Comitê de Gestão Estratégica e o Comitê Gestor
Regional. Essas instâncias de debate e discussão, devem ser utilizadas para um melhor aproveitamento e
divisão mais equitativa no orçamento do TJ, e também para a implementação de uma política realista
de recursos humanos.

O novo presidente do
TJ, Adalberto Xisto
Pereira, comunicou já
na primeira reunião
com o sindicato, que
sua gestão avalia
como alternativa
a terceirização de
funções nos cartórios

Disponível em http://sindijuspr.org.br/noticias/3/noticias/10221/xisto-pereira-a-terceirizacao-parece-inevitavel
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anexo

A PRESENÇA

DO ESTADO
NO MUNDO

Veja os percentuais de funcionários públicos em relação
à população dos respectivos países:

Brasil
Japão
Coréia do Sul
Alemanha
Turquia
Itália
Estados Unidos
Espanha
Reino Unido
Grécia
Canadá
França
Finlândia
Suécia
Dinamarca
Noruega

1,6%
5,9%
7,6%
10,6%
12,4%
13,6%
15,3%
15,7%
16,4%
18%
18,2%
21,4%
24,9%
28,6%
29,1%
30%

Fontes: Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OECD e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
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tese Ii
O Sindicato e
seus desafios:
a necessidade
de combate à
burocratização
das direções e de
fortalecimento
da luta pela
democratização
da Justiça
Herivelton Carlos Nunes
Luis Fernando Crates
Mário Montanha Teixeira Filho
Rosely do Carmo Colussi

apresentação

O

s subscritores desta tese, apresentada ao XII Congresso dos
Servidores do Poder Judiciário do Estado do Paraná (Conseju
-PR), convocado para os dias 22, 23 e 24 de novembro de 2019,
em Curitiba, integram a Coordenação Nacional dos Trabalhadores da Justiça, fórum de debates criado em 1998, com a participação
inicial de sindicatos de trabalhadores vinculados à Justiça dos Estados do
Rio Grande do Sul (Sindjus-RS), Paraná (Sindijus-PR), Minas Gerais (Sinjus-MG) e Rio de Janeiro (Sind-Justiça-RJ). Esse movimento foi reativado
em março de 2019, preservando, entre os seus objetivos, a organização
unificada da categoria, a luta pela democratização do Poder Judiciário, a
luta em defesa do serviço público e a realização de encontros sobre conjuntura política e sindical.
Com a intenção de fornecer elementos para as análises que serão feitas
sobre o tema principal do Congresso, “A trajetória sindical frente às ameaças aos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras”, esta tese reproduz,
em versão condensada, o artigo “A organização sindical dos trabalhadores
do Judiciário nos Estados: desafios contemporâneos”, de Mário Montanha
Teixeira Filho, publicado, sob responsabilidade editorial da Coordenação,
na revista Contra Legem nº 8 (julho de 2019). Trata-se de estudo que procura descrever o processo de formação do sindicalismo no Brasil e identificar os seus desdobramentos na organização de servidores dos quadros
das Justiças dos Estados.
Nas propostas de resolução, além do destaque dado ao combate ao burocratismo das direções sindicais, outros pontos são abordados. Um deles
constitui prioridade da Coordenação desde a sua origem: a democratização da Justiça brasileira. Essa bandeira de luta envolve questionamentos
em torno do funcionamento do aparato judicial, e afirma a necessidade
de mudanças estruturais, como a escolha de dirigentes dos tribunais em
processo eleitoral com a participação de servidores, a ampliação do debate
público sobre o orçamento do Poder Judiciário, o estabelecimento de mecanismos de controle popular sobre atos praticados por juízes no exercício
das funções que lhes cabem, a recomposição das carreiras funcionais e o
combate às terceirizações e à precarização do trabalho.
Acontecimentos recentes verificados no Brasil, como o impeachment
da presidente eleita em 2014, concluído pelo Congresso Nacional em 2016,
e as prisões e condenações ilegais decretadas no âmbito da operação Lava
Jato, refletem o protagonismo assumido por membros da magistratura, do
Ministério Público e da Polícia Federal no cenário político interno. O ativismo judicial promovido por esses atores, denunciado em reportagens do
site The Intercept Brasil a partir de junho deste ano, emoldurou processos
condenatórios que atropelaram direitos e garantias fundamentais, consolidados em meio a negociações políticas estranhas, articuladas entre autoridades que deveriam zelar pelo cumprimento de princípios elementares
do direito. Essas distorções são abordadas no texto “A Lava Jato e o Brasil
do passado”, de Mário Montanha Teixeira Filho, também publicado na revista Contra Legem nº 8, incluído como anexo do texto principal.
Finalmente, a tese reforça a preocupação com a saúde e a segurança do
trabalho nas unidades judiciárias do País. O assunto é antigo, e demanda
ações coordenadas dos sindicatos, com realização de pesquisas, descrição
dos ambientes onde os serviços são realizados e elaboração de propostas
de melhoria das condições de vida dos trabalhadores.
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Aspectos históricos do
sindicalismo brasileiro

P

ara a análise do tema objeto desta proposta
de resolução, será feito um breve apanhado histórico, que abrange aspectos como as
origens das lutas sociais, o processo político que resultou na Constituição Federal de 1988 e a
“reforma trabalhista” (Lei nº 13467, de 13 de julho
de 2017), que revogou dispositivos da Consolidação
das Leis do Trabalho (CLT) para consagrar a ideia de
“flexibilização” das relações de emprego.
Esse debate diz respeito, fundamentalmente, à
interferência do Estado na criação e no funcionamento de sindicatos, fenômeno que se acentuou
no início do século XX. Foi nesse período que surgiram as primeiras manifestações operárias, ainda
não assimiladas pela ordem jurídica, como reflexo
da industrialização que ganhava força nos centros
urbanos. Aos poucos, as instituições burguesas
trataram de submeter os movimentos operários
ao controle do Estado, mediante a criação de um
sistema de normas restritivas. Os sindicatos, principalmente após 1930, passaram a se subordinar a
regras de licenciamento previstas em leis esparsas,
posteriormente reunidas na CLT, de 1943. Essa situação perdurou até 1988, quando a Constituição
Federal promulgada após o fim do regime militar

de 1964 consagrou, em seu artigo 8º, I, o princípio da liberdade e autonomia sindical. Com isso,
os sindicatos puderam estatuir os seus próprios
regramentos e funcionar como corpos soberanos,
mediante outorga às respectivas assembleias gerais da prerrogativa de decidir sobre matérias de
interesse das coletividades representadas.
Mesmo com a passagem do sistema de controle estatal para o da liberdade plena, ainda assim a
Constituição de 1988 preservou a regra da unicidade, que autoriza a existência de apenas uma entidade de representação de classe numa mesma base
territorial (artigo 8º, II). Essa limitação se amoldou
a uma espécie de regime “híbrido”, em que a autonomia convive com imposições de ordem normativa. E foi em torno desse arranjo que os servidores
públicos conquistaram os direitos de sindicalização
e greve (artigo 37, VI e VII), inexistentes nas constituições anteriores. Até então, prevalecia a tese de
que a relação de emprego no setor público confere
privilégios à administração, devido às especificidades da sua condição de empregadora.1
É desses assuntos que os capítulos seguintes se
ocuparão, na busca de avaliar as perspectivas do
movimento sindical no Poder Judiciário.

As relações de trabalho
incorporadas pela lei

A

afirmação do Direito do Trabalho como
objeto de estudos científicos no Brasil resulta de um processo histórico até certo
ponto bem delineado. Quando em vigor o
regime jurídico da Coroa Portuguesa, a mão de obra
escrava absorvia a maior parte das atividades braçais, em particular na agricultura. Não se cogitava,
então, de uma disciplina normativa do “emprego”, já
que a relação entre prestador e tomador de serviços
era, basicamente, uma relação de propriedade.
Com a abolição formal da escravatura (1888) e

a proclamação da República (1889), a temática do
trabalho passou a fazer parte dos debates nacionais. O século XX despontava com uma novidade:
em várias partes do mundo, o proletariado lutava
contra a ordem estabelecida, no centro de acontecimentos que desaguaram na revolução bolchevique
de 1917, na Rússia czarista. O marxismo-leninismo,
que inspirou aquele movimento, era uma doutrina
em expansão também em países da América Latina,
incorporada por uma classe operária consciente da
exploração a que estava submetida pelo capitalismo.

1
Com base na doutrina administrativista, Castro (1981, p. 1) conclui que: [...] ‘o Estado impõe sua vontade [nas relações de
emprego] em decorrência da [sua] personalidade jurídica de direito público; [...] o ius imperii se justifica porque o Estado exercita sua
jurisdição visando ao interesse coletivo; e [...] o Estado tem por fim prover o funcionamento do serviço público’.
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A contraofensiva patronal fez com que os movimentos operários fossem acolhidos pela norma
positivada, de modo a facilitar o controle do Estado
sobre os conflitos entre capital e trabalho. A República brasileira, inaugurada sob a égide do liberalismo clássico, contrário ao associativismo e a outras
formas de organização de classe, passou, então, a
admitir como legítimas as entidades de representação de empregados e empregadores. A esse respeito,
um debate organizado pela Coordenação Nacional
dos Trabalhadores da Justiça em 2002 (publicado em
2003) registrou:
O fracasso do liberalismo – doutrina inspirada
na regulação da economia pelo mercado – ficou
evidenciado com a gigantesca crise que se seguiu
à I Guerra Mundial, encerrada em 1919. A partir
daí, a Europa, arrasada pelo conflito, deu impulso a
uma política de incentivo à intervenção do Estado
no domínio econômico. O que se pretendeu foi
a criação de um ‘estado de bem-estar’, no qual a
organização estatal, para assegurar a democracia,
deveria respeitar e garantir os direitos da pessoa,
mas, antes disso, subordinar os interesses individuais
aos interesses da coletividade. [...] As tentativas
de dispersão ideológica dos trabalhadores [no
entanto], não impediram que, no século XX – em
especial nas suas primeiras décadas –, os sindicatos
desenvolvessem uma vocação internacionalista,

consolidada em ações voltadas para a modificação
da estrutura da sociedade. O ideal de constituição
de um Estado controlado pelos trabalhadores não
deixou de se propagar com a aprovação das leis
‘protetoras’, que concediam o mínimo para uma
classe social que nada possuía e, ao mesmo tempo,
vislumbrava a oportunidade de chegar ao poder.
(JUSTIÇA E DEMOCRACIA, 2003, p. 9)

No Brasil, a década de 1930 foi o marco ideológico da sistematização das leis sociais, que atingiu
o seu ponto culminante em 1943, com a entrada em
vigor da CLT.

Com a abolição formal
da escravatura (1888)
e a proclamação da
República (1889), a
temática do trabalho
passou a fazer parte dos
debates nacionais

As regras de
subordinação

O

controle dos sindicatos pelo Estado é resultado de fatores históricos que animaram a elite política brasileira a adotar, nas
primeiras décadas do século XX, um sistema intervencionista em que a norma jurídica despontava como instrumento preponderante. Os debates legislativos sobre o sindicalismo haviam sido
inaugurados com o Decreto nº 979, de 6 de janeiro
de 1903, de natureza cooperativista, que facultava
“aos profissionais da agricultura e indústrias rurais
a organização de sindicatos para a defesa de seus
interesses”. Esse diploma pioneiro, ao contrário da
maioria dos que o sucederam, instituiu um regime
de plena liberdade sindical, no qual eram admitidos
sindicatos centralizados (uniões) – algo semelhante às centrais sindicais, que foram regulamentadas
somente em 2008, com a entrada em vigor da Lei nº
11648, de 31 de março –, com personalidade jurídica
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própria e atribuição de congregar trabalhadores de
diferentes profissões.
As mudanças que resultaram no modelo de intervencionismo estatal, principalmente após 1930,
com a ascensão de Getúlio Vargas à Presidência da
República e o surgimento do Ministério do Trabalho,
Indústria e Comércio, desencadearam mudanças importantes. Nos primórdios da República, a questão
social – ou os conflitos entre capital e trabalho – se
colocava no campo da repressão pura e simples, o
que não impediu que as questões suscitadas pela organização da classe trabalhadora fossem assimiladas
aos poucos pela legislação. Com a CLT, as relações
trabalhistas passaram a ser objeto de regulamentação material e processual, em obediência a uma linha
ideológica fundamentada no corporativismo que ganhou prestígio na Europa após a I Guerra Mundial.
Com isso, os sindicatos garantiram a sua existência

formal, embora submetidos à tutela do Estado. O estabelecimento da contribuição sindical obrigatória2 e
o pendor intervencionista do Ministério do Trabalho,

Indústria e Comércio, aliados ao princípio da unicidade, ressaltam os traços centralizadores do modelo
corporativista adotado pelo governo Vargas.

Uma crise sem fim
Com o término do ciclo histórico inaugurado em 1930,
alguns fatos gravaram as transformações políticas do
País. Após a II Guerra Mundial, o Brasil ingressou numa
fase de democratização. Sem condições de se manter por
mais tempo na Presidência da República, Getúlio Vargas
deixou o governo em 1945, pondo fim a um mandato
que se estendeu por quinze anos, a maior parte deles
sob o regime ditatorial do “Estado Novo” (1937-1945),
e permitindo o surgimento de uma nova ordem constitucional, em 1946. Em 1951, Vargas voltou à chefia do
Executivo, desta vez pelo voto popular. O seu governo,
porém, foi varrido por turbulências, crises e sucessivas
ameaças de golpe. As tensões se prolongaram até o desfecho dramático do dia 24 de agosto de 1954, quando
Vargas se matou com um tiro no peito, adiando a execução dos planos de estabelecimento de um governo
militar, articulada por grupos de pressão conservadores.
O País se empenhou numa recomposição política
nos anos seguintes, sem conseguir, entretanto, consolidar a sua frágil democracia. A eleição presidencial de
Jânio Quadros, em 1960, recrudesceu o clima de instabilidade. Com a maior votação jamais obtida por um
candidato a cargo eletivo, Quadros renunciou em 1961,
menos de sete meses depois de empossado, ao tentar
um golpe que lhe daria poderes mais amplos. O seu vice-presidente, João Goulart, enfrentava a resistência de
setores militares, que o viam influenciado pelo comunismo e não estavam propensos a deixar que assumisse
o posto vago. A “solução” encontrada pela elite política
da época foi permitir a posse de Goulart sob um regime
parlamentarista que durou apenas até 1963, quando um

plebiscito restabeleceu o presidencialismo. Mas a ruptura institucional que se ensaiou nos momentos finais
do governo Vargas veio em abril de 1964, com a deposição de João Goulart pelas Forças Armadas e a asfixia dos
movimentos sociais que apoiavam o governo derrotado.
Nessa conjuntura desfavorável, o sindicalismo sofreu
um impacto que deixaria marcas profundas, fragilizando-o e o colocando na marginalidade. Os seus representantes foram cassados ou presos, e as intervenções nos
sindicatos, determinadas pelo Ministério do Trabalho e
Previdência Social (como era chamado naquele período), se converteram em rotina sombria.
O Ato Institucional nº 5 (AI-5)3, baixado no dia
13 de dezembro de 1968, agravou a crise e fechou o
regime. Mesmo assim, os sindicatos voltaram a dar
sinais de vitalidade dez anos depois, nas fábricas do
ABC paulista ocupadas por metalúrgicos em greve.
As reivindicações dos trabalhadores vinculavam aspectos econômicos – a luta contra a carestia e o arrocho salarial – a duas questões políticas centrais:
a anistia a presos políticos e o fim da ditadura. Atos
de protesto construídos à margem da estrutura sindical do Estado se tornaram frequentes, liderados
Luiz Inácio da Silva, o Lula do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema. Lula
exerceu papel determinante na fundação do Partido
dos Trabalhadores (PT), em 1980, e da Central Única dos Trabalhadores (CUT), em 1983, cumpriu dois
mandatos como presidente da República, entre 2003
e 2011, e terminou condenado por corrupção e preso
numa cela da Polícia Federal, em Curitiba, em 2018.4

2
A contribuição sindical obrigatória, também conhecida como ‘imposto sindical’, foi instituída pelo artigo 579 da CLT, cuja redação,
conforme o Decreto-lei nº 229, de 28 de fevereiro de 1967, era a seguinte: ‘A contribuição sindical é devida por todos aqueles que
participarem de uma determinada categoria econômica ou profissional, ou de uma profissão liberal, em favor do sindicato representativo
da mesma categoria ou profissão ou, inexistindo este, na conformidade do disposto no artigo 591’. Com a reforma trabalhista (Lei nº
13467/2017), o dispositivo se modificou, ficando assim: ‘O desconto da contribuição sindical está condicionado à autorização prévia e
expressa dos que participarem de uma determinada categoria econômica ou profissional, ou de uma profissão liberal, em favor do sindicato
representativo da mesma categoria ou profissão ou, inexistindo este, na conformidade do disposto no artigo 591 desta Consolidação’.
3
No dia 13 de dezembro de 1968, o governo militar editou o Ato Institucional nº 5. ‘Foi o mais drástico de todos os atos institucionais
até então editados. O AI-5 autorizou o presidente da República, independentemente de qualquer apreciação judicial, a decretar o recesso
do Congresso Nacional e de outros órgãos legislativos, a intervir nos Estados e municípios sem as limitações previstas na Constituição,
a cassar mandatos eletivos e a suspender por dez anos os direitos políticos de qualquer cidadão, a decretar o confisco de bens de todos
quantos tenham enriquecido ilicitamente e a suspender a garantia do habeas corpus [...]’ (CALICCHIO e FLAKSMAN, 1984, p. 247).
4
Sobre o processo criminal instaurado contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na operação Lava Jato e seus
desdobramentos, recomenda-se a leitura complementar das seguintes análises: Assim decretou Sérgio Moro: breves apontamentos
sobre política e Justiça (disponível em: <http://www.assejurpr.com.br/artigos/assim-decretou-sergio-moro-breves-apontamentossobre-politica-e-justica/>) e Lula, habeas corpus, teratologia e política: a centralidade do Poder Judiciário na crise institucional
brasileira (disponível em: < http://www.assejurpr.com.br/artigos/lula-habeas-corpus-teratologia-e-politica-a-centralidade-do-poderjudiciario-na-crise-institucional-brasileira/>).
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Os debates constituintes
A estrutura sindical5 conformada aos padrões da
era Vargas prevaleceu até a Constituição Federal de
1988, que incorporou, em seu artigo 8º, I, o princípio
da liberdade e autonomia sindical, com a revogação
de dispositivos da CLT que impunham limites à criação e ao funcionamento de sindicatos. Essa inovação
foi acompanhada da outorga aos trabalhadores do
setor público da faculdade de sindicalização. Mesmo
assim, as alterações não promoveram, como sugeria
a retórica sindicalista da época, a destruição completa do antigo modelo. Algumas restrições legais ao
sistema de representação de classe permaneceram,
como, por exemplo, a regra da unicidade – ou unidade imposta por lei –, contrária à ideia de descentralização de poder e desburocratização. Esse resultado
não surpreende. Para Boito Jr. (2005, p. 95), o movimento sindical brasileiro não se organizou conscientemente para superar a estrutura da CLT:
Ao contrário do que se costuma afirmar, a CUT não
tem uma posição clara e consciente contra a estrutura
sindical. O que esteve em crise a partir de 1978 foi o
modelo ditatorial de gestão do sindicalismo de Estado
implantado pela ditadura militar, modelo esse que, se
tinha como condição de existência e funcionamento
a estrutura sindical, não pode, por causa disso, ser
confundido com esta última. As correntes sindicais
mais poderosas que integram a CUT lutaram,
fundamentalmente, contra esse modelo ditatorial
de gestão do aparelho sindical de Estado – controle
policial dos sindicatos, monopólio do peleguismo
sobre o aparelho sindical, determinação dos reajustes
salariais exclusivamente através de decretos
governamentais, etc. –, mas não lutaram contra a
estrutura sindical. Dito de outro modo, lutaram contra
os efeitos jurídicos tutelares da estrutura sindical, tal
qual esses efeitos se apresentavam numa situação
histórica determinada, mas não se opuseram, de fato,
aos elementos essenciais da estrutura sindical.

A metamorfose anunciada pelo “novo sindicalismo”6 não foi tão intensa quanto se propunha. Na prática, o movimento “não foi a fundo no que teorizava
na fundação da CUT e, mesmo tendo a oportunidade,
deixou de implementar a luta contra a estrutura oficial” (MARQUES, 2004, p. 88). Esse conflito aparece

com bastante nitidez nos estudos feitos por um dos
atores mais influentes da Assembleia Nacional Constituinte. Em vários artigos publicados nos principais
veículos de comunicação do País, Florestan Fernandes (1920-1995), deputado federal eleito pelo Estado
de São Paulo, sociólogo e professor da USP, dedicouse a tratar, entre outros temas importantes, das perspectivas dos sindicatos diante da ordem constitucional que se preparava para entrar em vigor. Para ele,
“todos os que estudam os sindicatos no Brasil sabem
que o principal problema dessa organização trabalhista essencial ainda é o de adquirir as premissas
históricas necessárias ao seu fortalecimento e desenvolvimento” (FERNANDES, 1989, p.169).
A mudança importava no esvaziamento do papel
atribuído à burocracia sindical, mediante a criação de
escolas capazes de libertar os trabalhadores da dominação ideológica e política das classes capitalistas e a
supressão da tutela governamental, direta ou indireta,
sobre os sindicatos. Isso tudo teria como consequência: i) o aumento do número de sindicalizados; ii) a
formação de uma consciência proletária; iii) o combate
à extensão da jornada de trabalho e da exploração précapitalista do trabalhador semilivre; e iv) o combate à
mais-valia (FERNANDES, 1989, p. 169).
As transformações foram significativas, mas
parciais. A luta imediata do movimento sindical,
no período que Boito Jr. (2005, p. 81) define como
de “estabilidade da ditadura militar (1968-1978)”,
preconizava o rompimento com o “sindicalismo
de governo”, controlado politicamente pelos militares. Mas isso não significava, necessariamente, a
rejeição ao “sindicalismo de Estado”, sintetizado na
exigência de concessão de licença sindical pelo Ministério do Trabalho, cujas características estruturais permaneciam atreladas à norma jurídica. A esse
respeito, Fernandes (1989, p. 169) identificou uma
tendência de omissão da burocracia sindical diante
das propostas de revogação do modelo corporativista da CLT. O que estava em jogo, para esse setor,
era a preservação do poder que as direções exerciam
nos órgãos de representação dos trabalhadores (sindicatos, federações e confederações), ameaçado pela
perspectiva de consolidação de uma estrutura sindical completamente autônoma e desvinculada do
critério da unicidade.

5
Adota-se, neste estudo, conceito formulado por Boito Jr. (2005, p. 86), para quem a estrutura sindical corresponde ao ‘sistema
de relações que assegura a subordinação dos sindicatos (oficiais) às cúpulas do aparelho de Estado – do Executivo, do Judiciário ou
do Legislativo’. Ou seja, ‘o elemento essencial da estrutura sindical brasileira é a necessidade de reconhecimento oficial-legal do
sindicato pelo Estado, [...] sendo que todas as demais relações que asseguram a subordinação dos sindicatos oficiais às cúpulas do
Estado dependem desse elemento de base’ (BOITO JR., 2005, p. 86).
6
O ‘novo sindicalismo’ teve origem nas greves do ABC paulista, no final dos anos 1970 e início dos 1980. Também conhecido
como ‘sindicalismo autêntico’, foi um movimento de luta contra o modelo sindical corporativista imposto pela CLT. A CUT é um dos
reflexos importantes desse fenômeno.
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Os servidores públicos
e o direito de sindicalização

A

Constituição de 1988 alterou o modelo sindical disciplinado pela CLT em dois pontos
estruturais: a consagração do princípio da
liberdade e autonomia (artigo 8º, I), em
termos amplos, e a extensão ao funcionalismo público dos direitos de sindicalização e greve (artigo 37, VI
e VII). Quanto a este último aspecto, o texto constitucional colocou em novo patamar as relações de emprego entre o Estado e seus empregados (servidores e
funcionários públicos). No sistema anterior, os servidores públicos não tinham permissão para se sindicalizar (artigo 566 da CLT), “restando-lhes a faculdade
de associar-se para fins assistenciais, beneficentes e
recreativos” (CASTRO, 1981, p. 81).
Como consequência dessa vedação, a greve era considerada ilícito administrativo, e sujeitava o infrator à

pena de demissão ou de suspensão. A norma impeditiva
se fundamentava na exigência de regularidade e continuidade dos serviços públicos. Afirmava-se, então, que
“a proibição de greve em órgãos da administração é inafastável, e qualquer tentativa de liberar os funcionários
públicos para exercício desse direito traria a necessidade de se alterar a Constituição” (CASTRO, 1981, p. 80).
Pois a Constituição que veio em seguida formalizou os vínculos entre sindicalismo e servidores públicos. Naquele momento, convém destacar, muitas
das associações que atuavam no âmbito do funcionalismo haviam avançado em seus objetivos, passando
das atividades assistenciais para uma linha de defesa
de salários e de participação em assuntos políticos.
Na prática, os sindicatos de servidores públicos se
aproximaram dos movimentos operários.

A organização sindical de servidores
das Justiças estaduais
Os sindicatos de servidores vinculados às Justiças
dos Estados surgiram, conforme apontam os respectivos arquivos históricos7, de duas situações distintas: a obtenção de cartas sindicais por antigas associações recreativas ou o registro dos seus estatutos
em órgãos de governo, independentemente da existência de entidades precursoras. Esse setor específico da classe trabalhadora tem a peculiaridade de
estar profissionalmente subordinado à burocracia
encarregada de aplicar o direito. Isso ganha importância diante da crescente interferência do Poder Judiciário na definição de questões trabalhistas.
Note-se, desde logo, que a inserção do funcionalismo público na vida sindical é decorrência de um
processo de luta pela democratização das relações de
trabalho, desencadeado por movimentos que se opunham ao modelo corporativista materializado na CLT.
O princípio da liberdade e autonomia sindical tinha o
sentido de eliminar da ordem jurídica vários dispositivos legais que restringiam a capacidade de decisão

dos sindicatos, mas não afetava a exigência de reconhecimento da exclusividade de representação pelo
Ministério do Trabalho (hoje extinto). No curso dos
debates constituintes, grupos representantes de servidores públicos se movimentaram para assegurar o
seu direito de sindicalização e greve.
Os trabalhadores do Judiciário, resguardadas as
suas características específicas, que indicam a tendência de isolamento diante de outras categorias,
absorveu uma identidade classista bastante razoável. Em sua existência ainda recente, seus sindicatos
realizaram greves e enfrentamentos com os poderes
constituídos e se integraram a manifestações contrárias a reformas legislativas de supressão de direitos sociais. A maior parte dessas entidades tem relações de aproximação – formalizadas ou não – com
centrais sindicais, acompanhando um movimento
que é comum aos servidores públicos de modo geral.
No âmbito nas Justiças estaduais, onde as greves
não obedecem a intervalos de tempo previsíveis e o

7
As informações sobre os sindicatos que atuam no âmbito da Justiça estadual foram extraídas das respectivas páginas na
internet. A pesquisa analisou os portais de 28 deles (em alguns Estados, como Minas Gerais e Bahia, há mais de um sindicato, com
atuações setorizadas; já o Sindicato União dos Servidores do Estado de São Paulo, que detém os registros oficiais, não é reconhecido
politicamente por parte expressiva da categoria). Quanto à origem dessas instituições, os números são os seguintes: i) oito sindicatos
surgiram da transformação de antigas associações; ii) dez foram fundados em assembleias gerais, sem entidades precursoras; e iii)
dez não divulgam dados históricos em seus sites (dados consultados em outubro de 2018).
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funcionalismo é diretamente subordinado aos atores
responsáveis por decisões que afetam os seus vínculos de emprego, a via institucional é uma alternativa que parece expandir-se. Um dos exemplos disso
está na proliferação de medidas judiciais, de natureza individual ou coletiva, relacionadas a temas
como salários, planos de carreira e outros de política administrativa, movidas por sindicatos do setor.
E também na estruturação das entidades de classe,
em que departamentos e assessorias jurídicas costumam receber investimentos prioritários, muitas vezes superiores aos aplicados nas áreas organizativas
das lutas sindicais e de formação política8. Configura-se, nessa equação, um tipo suplementar de controle exercido pelo Estado, como explica Freitas Jr.
(1990, p. 848): “[…] Se por um lado foram reduzidos
[a partir da Constituição de 1988] os instrumentos

lícitos de controle do Executivo sobre a organização
e a vida sindicais, por outro ampliaram-se simetricamente aqueles conferidos ao Poder Judiciário no
sentido da prorrogação do controle estatal”.
A subordinação das atividades sindicais ao
Poder Judiciário se reforçou após a criação do
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), pela Emenda
Constitucional nº 45, de 30 de dezembro de 2004.
Com o CNJ, foram instituídos novos mecanismos
de participação do Estado no equacionamento de
questões administrativas, apoiados por setores
majoritários dos órgãos de representação de classe. Em certa medida, isso é reflexo de uma conjuntura burocratizada, em que a ação sindical direta,
definida em assembleias gerais e manifestações
de protesto, cede espaço a diversos tipos de interferência estatal.

O Conselho Nacional de Justiça
A insistência com que organizações sindicais buscam
a tutela do Poder Judiciário para tratar de assuntos
ligados às suas lutas corporativas sugere uma espécie
de paradoxo: sempre que preferem a “judicialização”
ao enfrentamento, os servidores da Justiça entregam
o destino das suas reivindicações a seus empregadores, partes diretamente interessadas nas demandas.
Essa distorção tem fundo ideológico. É como se o
aparato judicial, a que o funcionalismo está integrado, fosse capaz de dar respostas justas e equilibradas
a todos os conflitos trabalhistas que lhe são apresentados, atuando em condição de “neutralidade”.
Não é por acaso que o tema da “democratização do Judiciário” ocupou, durante muitos anos, a
pauta de debates dos sindicatos reunidos na Coordenação Nacional dos Trabalhadores da Justiça. O
que se pretendia, então, era instituir mecanismos
de controle sobre as atividades dos magistrados, de
modo a aproximar as suas funções administrativas
e judiciais daquilo que se denominava, de modo um
tanto vago, de “realidade social”9. Nesse contexto,
o aparecimento do CNJ, em 2005 (quando começou

a funcionar), foi encarado com desconfiança, como
uma das exigências contidas no Documento Técnico
nº 319, do Banco Mundial (O setor judiciário na América Latina e no Caribe)10, para oferecer “segurança
jurídica” a investidores internacionais. Essa crítica
pautou a linha editorial do Jornal da Coordenação,
veículo mantido pelas entidades de classe que, naquele período, integravam o movimento. Ainda na
fase de discussão do projeto que viria a se transformar na Emenda Constitucional nº 45/2004, a opinião era a seguinte:
[...] A criação de um conselho para fiscalizar os atos
dos juízes, apresentada como uma forma de ‘controle
externo’, caracteriza uma solução incompleta. O
colegiado foi idealizado como órgão composto,
em sua grande maioria, por pessoas vinculadas ao
aparato judicial, deixando de abrigar representantes
da sociedade. Nada vai acrescentar às tentativas de
democratização do setor. [...] O Judiciário, com sua
estrutura fechada, continuará afastado da população,
representando a face mais desconhecida do Estado.

8
Na maior parte dos sindicatos (ver nota 7), os departamentos jurídicos (ou as assessorias jurídicas terceirizadas) são bem
estruturados, com funções que ocupam destaque entre os serviços oferecidos aos integrantes da categoria. Entre os portais
consultados, 20 informam sobre a assistência judiciária a filiados e oito não divulgam informações sobre o assunto.
9
Em 2001, a Coordenação Nacional dos Trabalhadores da Justiça participou do Fórum Social Mundial, em Porto Alegre, e
apresentou, numa das oficinas daquele encontro, a tese A luta pela democratização do Poder Judiciário. Esse documento foi publicado
em 2004 (COORDENAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES DA JUSTIÇA. A luta pela democratização do Poder Judiciário. Curitiba,
2004) e distribuído a deputados federais e senadores durante os debates sobre a reforma do Poder Judiciário.
10 A íntegra do Documento Técnico nº 319, do Banco Mundial pode ser acessada no endereço: <https://www.anamatra.org.br/
attachments/article/24400/00003439.pdf>, da Anamatra (Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho).
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Um longo caminho precisa ser percorrido para que essa
distorção seja eliminada da vida pública brasileira.11

No campo estritamente técnico, o CNJ reorganizou
a máquina judiciária, adotando conceitos que, de fato,
cumpriam objetivos traçados pelo Banco Mundial. Ao
analisar a matéria, Rodovalho (2014, p. 86) pontua:
Um primeiro efeito, que é decorrência direta da
própria configuração constitucional do Conselho, foi
a estipulação de metas de atuação, com avaliação
de números de decisões. Esse efeito, que se reforça
coma previsão de súmulas vinculantes, é o que mais
se aproxima de um modelo produzido pelo Banco
Mundial – um Judiciário independente e forte, mas
também preordenadamente célere, previsível e com
baixa tendência à revisão de cláusulas contratuais.

No início da sua existência, o Conselho também
foi rejeitado pela magistratura, que o encarava como
uma ameaça à sua independência funcional. A assimilação do novo mecanismo, no entanto, se deu
rapidamente, à medida que juízes de primeiro grau
perceberam que o órgão fiscalizador poderia facilitar o encaminhamento de demandas corporativas às
administrações dos tribunais.
Quanto ao funcionalismo, especificamente, os
números confirmam essas impressões. Num rápi-

do levantamento, que se inicia em 2005, quando o
CNJ inaugurou suas atividades, e alcança decisões
proferidas até 201212, constata-se que os sindicatos
de representação de trabalhadores do Judiciário de
base estadual foram os que mais acionaram o CNJ.
Em comparação com os sindicatos atuantes nos vários ramos da Justiça Federal, a diferença é expressiva: 81,34% das reclamações foram encaminhadas
em nome de servidores dos tribunais dos Estados,
contra 18,66% encaminhadas em nome de servidores da União. Os temas abordados abrangeram
assuntos como lotações, concursos públicos, planos de carreira, férias coletivas, plantão judiciário,
penas disciplinares e liberdade de atuação sindical,
entre outros.
A grande quantidade de demandas indica que as
ressalvas feitas pela Coordenação Nacional dos Trabalhadores da Justiça desde a fase dos debates que
antecederam a aprovação da Emenda Constitucional
nº 45/2004 não foram referendadas pela maioria das
direções sindicais. Estas, orientadas por uma linha de
atuação de traços burocráticos, enxergaram no CNJ
um novo instrumento de “mobilização”, tal como
aconteceu com associações de magistrados. A consequência imediata disso foi o aumento da expectativa em torno de soluções impostas pelo Estado, com
tendência de enfraquecimento da identificação dos
trabalhadores de base com os seus sindicatos.

A implosão
da tutela trabalhista

O

s sindicatos brasileiros enfrentam desafios que muito provavelmente resultarão em alterações importantes na sua
estrutura. A reforma trabalhista (Lei nº
13467/2017) é o marco desse processo recente, que
atinge a essência das relações de emprego e estabelece normas de flexibilização de direitos individuais
e coletivos. Durante a tramitação do Projeto de Lei
nº 6787/2016, que trata do assunto, o predomínio de

11

um campo ideológico liberal-conservador, que subestima os efeitos da desigualdade entre as partes
dos contratos de trabalho, se expôs com bastante
nitidez. Não por acaso, a discussão da matéria no
Congresso Nacional girou em torno de um conceito pouco aprofundado de “segurança jurídica”, na
tentativa de explicar a redução ou o fim da proteção
estatal aos hipossuficientes econômicos, um dos pilares do Direito do Trabalho13.

JORNAL DA COORDENAÇÃO. Nada de novo. n. 58. nov. 2004. p. 2.

12 A pesquisa corresponde ao período anterior à digitalização dos processos protocolados no CNJ. Foram encontradas, nessa fase,
610 movimentações realizadas por assessorias jurídicas de sindicatos.
13 Sobre os traços essenciais do Direito do Trabalho, é oportuna a observação que segue: ‘Ressalte-se, como o fez Deveali, que
o Direito do Trabalho é um direito especial, que se distingue do direito comum especialmente porque, enquanto o segundo supõe
a igualdade das partes, o primeiro pressupõe uma situação de desigualdade que ele tende a corrigir com outras desigualdades’
(SÜSSEKIND, MARANHÃO e VIANNA, 1991, p. 128).
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Para obter os resultados pretendidos, a nova regulamentação procurou suprimir a identidade entre trabalhadores e sindicatos. Uma das medidas
a esse respeito consistiu na adoção de um modelo
de representação “direta”. Com o acréscimo determinado pelo artigo 510-A da CLT, as empresas com
mais de duzentos empregados tiveram assegurada a
possibilidade de “eleição de uma comissão para representá-los [os empregados], com a finalidade de
promover-lhes o entendimento direto com os empregadores”. O objetivo, aqui, foi reduzir o impacto
de possíveis manifestações coletivas, mediante a individualização ou setorização das demandas. Outra
medida “liberalizante”, o fim da obrigatoriedade da
contribuição sindical (“imposto sindical”) decretado
pelo artigo 579 da CLT reformada, atingiu as fontes
de custeio dos sindicatos, impondo-lhes perdas materiais expressivas, que serão sentidas em curto espaço de tempo caso não se encontrem substitutivos
de arrecadação.
A reforma trabalhista desconstruiu a base teórica do sindicalismo – e do Direito do Trabalho, de
um modo geral –, que se firmou a partir da década
de 1930 e foi modificada em processos políticos que
contaram com a participação mais ou menos intensa

dos trabalhadores e suas entidades de classe. Ainda é cedo para interpretar o alcance das inovações,
mesmo porque muitos dos dispositivos que elas
engendraram são de constitucionalidade duvidosa.
Independentemente dos questionamentos judiciais
que possa haver, porém, é inegável que o movimento
sindical enfrenta ataques que ameaçam a sua sobrevivência. O espaço para o debate democrático está
sufocado, e o ambiente de expansão de direitos que
dominava o palco dos trabalhos constituintes, no
final da década de 1980, quando o “novo sindicalismo” estava no auge, não existe mais.
A superação desse quadro desfavorável, que é comum a todos os ramos da atividade sindical, depende da capacidade de articulação dos trabalhadores.
Um caminho longo, cheio de obstáculos e incertezas, que impõe, desde logo, a retomada de bandeiras
de luta históricas, como o combate à burocratização
das entidades de classe e a defesa da liberdade e autonomia sindical. Nas Justiças dos Estados, em que
se concentra o objeto de análise deste trabalho, deverá ser acrescida a essas preocupações a busca de
alternativas à judicialização das demandas do funcionalismo e ao excesso de reclamações encaminhadas ao CNJ.

Resoluções
propostas
Sobre os desafios enfrentados
pelo movimento sindical
1. O Sindijus-PR promoverá um debate, organizado diretamente pela sua base de representação, sobre
a democracia operária, fundamento do sindicalismo
combativo, e sobre o processo de burocratização das
direções das entidades de classe no País.
2. O Sindijus-PR combaterá o burocratismo sindical, mediante a adoção de mecanismos de controle e fiscalização das atividades exercidas por
seus diretores, de estabelecimento de limites temporais à titularidade de mandatos classistas e de
critérios de ressarcimento financeiro a ocupantes
de cargos de Diretoria, Conselho Fiscal e representação de base.
3. O Sindijus-PR realizará uma ampla reforma estatutária, com participação direta da sua base representada, para assegurar a democratização do processo eleitoral, a efetividade das instâncias deliberativas
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da entidade de classe e a publicidade dos atos administrativos e políticos executados por seus diretores e
delegados regionais.
4. O Sindijus-PR promoverá, em conjunto com outras entidades de classe, encontros e seminários para
debater a estrutura sindical brasileira, a necessidade
de defesa do princípio da liberdade e autonomia, a judicialização das reivindicações da categoria e o combate ao excesso de reclamações endereçadas ao CNJ.
5. O Sindijus-PR viabilizará, em conjunto com sindicatos que atuam no âmbito das Justiças estaduais
e com a Fenajud, o I Encontro Nacional de Base dos
Trabalhadores do Poder Judiciário, como instância de
combate à privatização dos serviços públicos e à política de atenção prioritária aos interesses da magistratura desenvolvida pelos Colégios de Presidentes e
Corregedores de Tribunais de Justiça.

Sobre a democratização
do Poder Judiciário
1. O Sindijus-PR ratificará os seguintes princípios,
que deverão orientar o seu plano de ação sindical: i)
defesa do serviço público; ii) combate às terceirizações e à precarização do trabalho em todos os setores
(no serviço público e na iniciativa privada); iii) reorganização dos planos de carreira do funcionalismo,
com a preservação da identidade dos cargos efetivos
e respectivas funções; iv) defesa do concurso público
como forma de admissão nos quadros de pessoal; v)
revisão e democratização do sistema legal que disciplina os crimes de responsabilidade e abuso de poder praticados por agentes do Estado; vi) criação de
mecanismos de controle social e popular do Poder
Judiciário; vii) defesa de eleições diretas para a definição das cúpulas diretivas do Tribunais; viii) defesa
da revisão crítica das técnicas de ensino e dos cur-

rículos adotados em cursos universitários da área do
direito; e ix) defesa da efetivação da autonomia política, financeira e administrativa do Poder Judiciário,
com o estabelecimento de critérios de publicidade e
transparência na elaboração e na execução das peças
orçamentárias.
2. O Sindijus-PR assumirá posição contrária ao
abuso de autoridade e às ilegalidades praticadas por
integrantes da força-tarefa da Lava Jato, bem como
defenderá a anulação dos processos criminais atingidos por vícios de suspeição demonstrados em reportagens de setores da imprensa investigativa e independente.
3. O Sindijus-PR se manifestará contra as prisões
políticas ocorridas no âmbito da Lava Jato, com base
em argumentos expostos no Anexo desta tese.

Sobre a saúde e a
segurança do trabalho
1. O Sindijus-PR realizará pesquisa sobre as condições de trabalho a que estão submetidos os servidores do Poder Judiciário.
4. O Sindijus-PR, com base em pesquisas e dados
de investigação, proporá ao Tribunal de Justiça medidas de proteção aos trabalhadores que formam a
sua base de representação.

caderno de teses | 41

anexo
A Lava Jato e o Brasil do passado
Mário Montanha Teixeira Filho

A

s matérias divulgadas a conta-gotas pelo
portal The Intercept Brasil a partir de 9 de
junho foram um golpe duro para Sérgio
Moro, Deltan Dallagnol e outras celebridades da Lava Jato. Diálogos pouco edificantes sobre
procedimentos criminais e “combate à corrupção”,
agora tornados públicos, revelam o mais absoluto
desprezo por princípios elementares do direito e
pela Constituição. No comando da república de Curitiba, uma tolice midiática cultuada por fanáticos, a
dupla praticou aberrações jurídicas, contou com a
colaboração de outros agentes públicos em suas estripulias, teve apoio de setores da imprensa historicamente vinculados a golpes de Estado e interferiu
no destino político do País, hoje sob a presidência
de um capitão do Exército que enxerga comunismo,
drogas, sexo e roquenrou em tudo.
O que apareceu nas conversas entre as autoridades ilibadas não chega a surpreender. Para quem algum dia teve a curiosidade de analisar a atuação da
“força tarefa”, não foi difícil ver que interesses estranhos rondavam as investigações. Juízes, promotores e policiais alçados à condição de paladinos da
moral, da família e da religiosidade ganharam passe
livre para praticar, desde o início da operação, um
ativismo judicial que forjou processos cujos resultados estavam previamente definidos. O mais célebre
deles pôs na cadeia o ex-presidente acusado de receber, como propina, um triplex no litoral paulista registrado em nome da construtora do imóvel. A condenação de Lula, não por acaso, é o tema central das
informações trocadas entre juiz e acusador, que se
empenharam em transformar indícios, papéis rasurados e reportagens de um jornal “amigo” em provas
absolutas, corroboradas por delatores premiados.1
Essa disfunção processual é nítida nas peças fabricadas por Moro e Dallagnol. Sabe-se, agora, em
que circunstâncias elas surgiram para o mundo. Eis
a única novidade. De resto, a suspeição de Moro não
se limitou aos seus atos de autoridade, mas sempre
se fez perceber em participações vaidosas – por ve-

zes constrangedoras – em eventos sociais patrocinados por inimigos declarados do réu. Ou na platitude com que se deixou exibir em capas de revistas
como combatente pela moralidade, herói dos fracos
e oprimidos, símbolo da nova era, de um Brasil destinado a recuperar a ordem e o progresso gravados
no lema positivista da sua bandeira.
Para os envolvidos nessa confusão, sobrou a tentativa de relativizar o alcance dos fatos, primeiro, e de
negar a sua autenticidade depois. Já os meios de comunicação coautores da farsa judiciária se concentraram na ilegalidade do material obtido pelo Intercept,
de modo a fazer da dupla de vazadores contumazes –
Moro e Dallagnol, convém não esquecer, foram pródigos em repassar dados e gravações obtidos pela Lava
Jato a órgãos da imprensa – vítima de “grampeadores”.
O passo seguinte, que já se insinua, será a criminalização dos jornalistas que fizeram a denúncia. Assim
funcionam as instituições deste latifúndio tropical,
esperança do morismo renitente e suas inclinações
autoritárias, ultimamente bradadas em tom nervoso – o morismo e seu exército do “bem”, a legitimar a
barbárie inquisitória desde que seus desafetos sejam
os receptores do castigo.
“Mas a troca de ideias entre juízes e promotores é
comum no cotidiano da Justiça”. “Mas a sentença que
decretou a prisão de Lula foi confirmada em instâncias superiores”. “Mas houve corrupção na Petrobras,
e era imperioso desbaratar a quadrilha que assaltou o
País”. “Mas o que interessa é que a Lava Jato prendeu
criminosos de colarinho branco”. “Mas quem é contra
a força tarefa é a favor dos corruptos”. Essas são algumas das máximas repetidas pelos que insistem em
justificar o conluio entre Ministério Público e Justiça
Federal que o jornalismo investigativo mostrou.
Um pouco de cautela faria bem a essa gente.
Como se sabe, tem mais, muito mais por aí. Não é
à toa que a sequência do escândalo assusta os envolvidos. Veio da juíza Gabriela Hardt, sucessora de
Moro na 13ª Vara da Justiça Federal de Curitiba, a
primeira sinalização de medo. Sem esperar por man-

1
Sobre as provas produzidas no processo do triplex, fundadas em reportagens antigas do jornal O Globo, ver o artigo Assim
decretou Sérgio Moro: breves apontamentos sobre política e Justiça (http://www.assejurpr.com.br/artigos/assim-decretou-sergio-morobreves-apontamentos-sobre-politica-e-justica/).
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chetes comprometedoras, ela antecipou que entrará
com ações judiciais contra os editores do site caso o
seu nome apareça na série de reportagens. 2
A legião dos preocupados reúne outros coadjuvantes da trama: procuradores, jornalistas, desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região
e membros do Supremo Tribunal Federal. É possível
que os seus perfis se tornem mais familiares quando
– ou se – o conteúdo das mensagens eletrônicas que
compartilharam explicar novos detalhes do protagonismo do Poder Judiciário na disputa presidencial
recente. Há, por exemplo, muito a ser dito sobre o julgamento que indeferiu, em tempo recorde, a apelação
que os advogados de Lula encaminharam ao tribunal
de Porto Alegre, responsável pela análise da matéria
em segunda instância. E sobre as manobras do STF
que convalidaram a prisão do ex-presidente antes
do trânsito em julgado da sentença condenatória.3 E
sobre as horas de angústia e expectativa vividas no
dia 8 de julho de 2018, um domingo em que o TRF4 e
a república de Curitiba entraram em polvorosa, surpreendidos pelo despacho de um desembargador de
plantão que ordenou a soltura imediata do réu famoso.4 E assim, sucessivamente, sobre curiosidades,
coincidências e interpretações dos fatos que cercaram e cercam esse enredo novelesco.
As consequências das publicações do Intercept

ainda estão por ser determinadas, mas não há como
negar que os processos da Lava Jato já foram atingidos por elas. Nada será como antes, gostem ou
não os super-heróis nacionais e seus comparsas,
circunspectos senhores de um moralismo quadrado.
Moro e Dallagnol, entre muitos outros funcionários
do Estado, ultrapassaram os limites das atribuições
que lhes cabiam, cometeram ilícitos administrativos graves e fabricaram provas e sentenças conforme suas convicções ideológicas. Contribuíram, com
métodos heterodoxos de investigar e decidir, com
a derrubada de uma presidente da República, em
2016, e articularam politicamente para encarcerar o
candidato que despontava como favorito no pleito
de 2018. Feito o serviço, o ex-juiz se converteu em
ministro da Justiça, com promessa de futura nomeação para o STF – um regalo, ao que tudo indica, negociado previamente entre os interessados.
Não é coisa pouca. Foram princípios civilizatórios que a Lava Jato e congêneres pisotearam. Daí
a necessidade de recomeçar tudo, reconstruir a democracia perdida, desfazer a síntese dessa aventura
sombria: a sentença de Moro, um juiz que nunca foi
juiz, no caso do triplex. Esse é o sentido da liberdade de Lula, uma exigência fundamental para superar
o regime de exceção que arremessou o Brasil num
canto escuro e triste do passado.

2
Sobre reações às reportagens divulgadas pelo site Intercept, ver, entre outras, a matéria Juíza Gabriela Hardt promete
processar responsáveis caso tenha conversas vazadas - Portal Último Segundo (IG): 17/6/2019 (https://ultimosegundo.ig.com.br/
politica/2019-06-17/juiza-gabriela-hardt-promete-processar-responsaveis-caso-tenha-conversas-vazadas.html).
3
O julgamento aconteceu no dia 4 de abril de 2018, com voto decisivo da ministra Rosa Weber, que, apesar de ser contrária à
prisão de réus condenados em segunda instância, se manifestou conforme a ‘maioria’, autorizando a prisão de Lula.
4
Sobre a liminar do TRF4 que determinou a soltura de Lula, ver o artigo Lula, habeas corpus, teratologia e política: a centralidade
do Poder Judiciário na crise institucional brasileira (http://www.assejurpr.com.br/artigos/lula-habeas-corpus-teratologia-e-politica-acentralidade-do-poder-judiciario-na-crise-institucional-brasileira/).
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