
Finanças Públicas e o Judiciário:
Crise para quem?

Apresentação

Esta cartilha é uma produção do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal no Estado
de Minas Gerais (SITRAEMG) conjuntamente com o ILAESE (Instituto Latino-Americano de Estudos

Socioeconômicos). Elaborada sob coordenação de Gustavo Henrique Lopes Machado.

Todas informações foram retiradas de fontes oficiais, devidamente indicadas em cada caso.

1

ILAESE



ÍNDICE

Sumário

Introdução..............................................................................................................................3

1 – Brasil: as finanças da União e os servidores............................................................4

1.1 – O aparente crescimento dos gastos com pessoal...................................................4
1.2 – Um país refém do capital financeiro........................................................................6
1.3 – A carga tributária brasileira: quem paga e quem recebe?..................................8

2 – Os Gastos com Pessoal no Judiciário.......................................................................11

3 – Distribuição desigual da remuneração no interior do Judiciário......................14

4 – Total de servidores e intensidade de trabalho.....................................................17

5 – Ao lado de quem estão nossos governantes?.........................................................19

Conclusões.............................................................................................................................20

2



Introdução

O Brasil passa atualmente por enormes turbulências políticas e econômicas. Após três anos
de  notória  recessão,  os  números  de  2017  estão  longe  de  anunciar  uma  efetiva  recuperação,
conforme divulgado pela mídia. O crescimento econômico de apenas 1% no último ano, significa
pouco diante do colapso dos anos anteriores, cuja queda acumulada no PIB se aproximou dos 10%.

Politicamente,  o  cenário  é  ainda  mais  instável.  Praticamente  não  existem  alternativas
políticas  que gozem de apoio majoritário  do capital  ou  dos  trabalhadores.  Não sem razão,  as
alternativas para o processo eleitoral desse ano multiplicam-se na mesma velocidade da ausência
de clareza e de projeto político e econômico para o Brasil. Com todos os grandes partidos atolados
nos escandá-los de corrupção a insatisfação e indignação tomou conta de toda sociedade.

No entanto, não podemos cair no discurso fácil  de que o problema se resume a alguns
maus políticos e a corrupção. Esse drama, de fato, é real e deve ser combatido sem reserva. Mas
por trás dos escândalos de corrupção, das relações espúrias entre políticos e empresários, entre a
maior parte dos partidos políticos e o capital privado, se encontra um projeto para o país que não
tem em seu horizonte a melhoria das condições de trabalho e remuneração da enorme maioria
dos brasileiros.

No presente estudo, além de atualizar os dados a respeito dos servidores públicos e, em
particular, dos servidores do judiciário, procuramos aprofundar alguns aspectos que, esperamos,
auxiliam na compreensão desse cenário. Mais particularmente, procuramos materializar de forma
mais nítida a questão da dívida pública com um exame da carga tributária brasileira, sua origem e
destino,  bem  como  o  vínculo  de  toda  essa  ciranda  público-privada  com  o  destino  dos
trabalhadores brasileiros e os gastos públicos.

Somente  considerando  esses  aspectos  mais  amplos  e  fundamentais  é  que  as  perdas
salariais, a elevação da intensidade do trabalho, as disparidades entre as carreiras e setores são
ressignificados e compreendidos. É nesse sentido que apresentamos o presente estudo como um
instrumento para as lutas do presente e futuro dos trabalhadores do judiciário.
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1 – Brasil: as finanças da União e os servidores
 

1.1 – O aparente crescimento dos gastos com pessoal
A questão dos gastos públicos no Brasil se tornou, nos últimos anos, um ponto de debate

permanente  nos  meios  de  comunicação,  bem  como  nas  publicações  técnicas  e  debates  com
especialistas. Se tornou quase um senso comum afirmar que o problema central do país, ao lado
da  corrupção,  é  o  excesso  de  gastos  públicos.  Particularmente,  os  gastos  com  pessoal.  Estes
expressariam  uma  máquina  estatal  inchada,  ineficiente,  recheada  de  gastos  supérfluos  e
desnecessários. É com esse argumento que normalmente se justifica a recente PEC dos gastos, que
impede a elevação dos gastos públicos por 20 anos, bem como a Reforma da Previdência.

Na verdade, como já mostramos em outros estudos, a tendência histórica no Brasil  é a
redução dos gastos com pessoal por parte da União. Este processo vem sendo alavancado desde o
governo de Fernando Henrique Cardoso, quando foi criada a Lei de Responsabilidade Fiscal. Para
garantir  o  pagamento  da  dívida  púbica,  os  investimentos  em  áreas  como  saúde,  educação,
transporte e justiça, bem como os demais serviços públicos ficam para depois. 

Em nome de uma suposta responsabilidade fiscal, tal lei impõe barreiras absolutas para o
aumento de investimentos e um limite aos gastos com pessoal. Esta lei incorporou e aprofundou a
chamada Lei Camata, de 1999, estabelecendo o limite de 60% da receita com funcionários para
Estados e municípios. Já o limite para o governo federal é ainda menor: 50% do orçamento. No
caso da União, indicamos como estão os gastos com pessoal tendo em vista o limite estabelecido
por essa lei.

É  notório  que  existe  um  espaço  enorme  entre  o  limite  estipulado  pela  Lei  de
Responsabilidade Fiscal e o que é efetivamente gasto. Os gastos com pessoal não atingem sequer
os 40% da receita corrente líquida da União, sendo que o limite estipulado é de 50%.  Esse mesmo
cenário pode ser confirmado, considerando o percentual investido em pessoal e a receita corrente
da União, bem como o PIB nacional, como indicamos no gráfico que se segue:
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Fonte: Boletim Estatístico de Pessoal – Ministério do Planejamento  e Tesouro Nacional. Elaboração: ILAESE



No entanto, é possível perceber uma elevação nos gastos com pessoal desde 2012. Esta
elevação se aproxima de 10% da Receita Corrente Líquida. Como isto é possível se os servidores
federais estão submetidos a um profundo arrocho salarial com perdas acumuladas ao longo dos
anos?

Em verdade, não ocorreu um crescimento real nos gastos da União com os servidores nesse
período. A realidade é outra. Em partes, este aumento aparente dos gastos em pessoal nos últimos
anos é produto da queda relativa ou absoluta da arrecadação da União com a crise econômica.
Essa queda pode ser percebida na variação do PIB do país que após um crescimento insignificante
em 2014 (0,5%), acumulou dois anos consecutivos de queda (-3,77% e -3,6%) em uma das maiores
recessões da história do país.

Tal recessão não foi um acidente. Vivemos um período marcado por uma regressão colonial
no país. Isso significa que, diferentemente das décadas de 1960 e 1970, quando o país produzia
tecnologia  de  ponta  para  o  mercado  mundial,  ainda  que  sobre  a  base  de  multinacionais,
atualmente,  cada  vez  mais,  o  Brasil  se  transforma  em  um  exportador  de  matérias-primas,
importador de alta tecnologia e produtor de bens de baixa tecnologia tão somente para o mercado
interno. Essa fragilidade estrutural  do país, intensificada desde os anos de 1990, deixou o país
extremamente vulnerável as oscilações do mercado internacional, cenário esse tornado nítido com
a última crise.

Concomitante  a  crise,  todavia,  existe  um  outro  aspecto  que  foi  responsável  por  essa
elevação dos gastos com pessoal na receita corrente líquida da União. A questão da dívida pública.
É o que veremos a seguir.
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Fonte: Boletim Estatístico de Pessoal – Ministério do Planejamento  e Tesouro Nacional. Elaboração: ILAESE



1.2 – Um país refém do capital financeiro
A posição subalterna do Brasil no atual sistema internacional de Estados se manifesta de

duas  formas,  uma delas,  primeiramente  na  produção:  a  transformação  do  Brasil  em  um  país
fornecedor  de matéria-prima para  o  mercado internacional.  Não sem razão,  o  agronegócio,  a
mineração, o petróleo são os principais itens de exportação da indústria nacional. No outro lado da
moeda, essa produção incipiente e insuficiente para suprir as demandas nacionais, leva o país a
recorrer,  cada  vez  mais,  a  altas  taxas  de  juros  para  atrair  crédito  internacional  e  manter  a
estabilidade da moeda, onerando o orçamento da União com o pagamento de juros e amortização
da dívida pública. 

Por esse motivo, não houve um crescimento real nos gastos com pessoal. Além da queda
relativa na receita, o que ocorreu foi um deslocamento dos recursos nacionais para o pagamento
da dívida pública, como mostramos no gráfico a seguir:

Como podemos  perceber,  as  despesas  com a  dívida  pública  ocupam mais  de  50% das
despesas totais da União. Após uma redução em 2013, tais despesas voltaram a crescer nos anos
seguintes.  Em  2017  esse  valor  só  não  foi  maior,  porque  o  país  não  conseguiu  a  economia
necessária para amortizar a dívida (superavit  primário),  fazendo o valor total  da dívida pública
disparar. 

6

Fonte: Boletim Estatístico de Pessoal – Ministério do Planejamento  e Tesouro Nacional Elaboração: ILAESE

As despesas com a dívida pública ocupam mais de 50% das 
receitas da União



Como se vê, a Dívida Pública Bruta brasileira atingiu um montante igual a 74% do PIB. Um
crescimento de mais de quase 50%  desde 2013. Esse mecanismo de transferência de riqueza
nacional  para o setor  especulativo,  não apenas  impede melhorias  para os  servidores  públicos
federais,  como tem impactos  para o conjunto  da população,  já  que para  sua rolagem, o  país
necessita de uma alta carga tributária. Trataremos desse último tema logo adiante.

Se retirarmos o montante gasto com o pagamento da dívida e considerarmos os gastos com
pessoal apenas em função das despesas primárias da União, que exclui as despesas financeiras,
vemos que,  nos  últimos anos,  temos queda nos  gastos  com pessoal,  ao  contrário  do que faz
parecer os dados inicialmente indicados.
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1.3 – A carga tributária brasileira: quem paga e quem recebe?

O segundo vilão das finanças públicas federais, também discutido em todos os meios, é a
carga tributária. Esse discurso é, em partes, correto. Temos de fato uma elevada carga tributária.
No entanto, os motivos raras vezes são explicitados e envolve vários mitos.

É importante esclarecer esse aspecto, porque a elevada carga tributária é um dos discursos
mais  comumente  utilizados  para  jogar  o  conjunto  dos  trabalhadores  brasileiros  contra  os
servidores  públicos.  O primeiro  aspecto  a  se  notar  é  que,  embora elevada,  a  carga  tributária
brasileira não é uma exceção, mas a regra na maior parte dos países em nossos dias. Vejamos o
percentual da carga tributária em alguns dos principais países do mundo:

A maior parte dos países
da Europa possuem uma
carga tributária superior
a brasileira. Na verdade,
o  Brasil  possui  uma
carga  tributária  pouco
menor que a média dos
países  da  OCDE  em
2014,  31,9%  contra
30,9%.  Apesar  disso,
esse índice brasileiro é o
mais  elevado  da
América  Latina,  cuja
média  é  de  21,7%.
Ocorre que, diferente da
Europa  e,  sobretudo,
nos  países  nórdicos,
onde  a  carga  tributária
financia  um  estado  de
bem  estar  social,
situação essa em aberta
deterioração,  no  Brasil,
ao contrário, ela financia

a Dívida Pública.
Esta é, em realidade, a situação na maior parte dos países subalternos na atual divisão

internacional  do trabalho. A carga tributária elevada financia o capital  especulativo nacional  e,
principalmente, estrangeiro. Mesmo países da zona do Euro, como Portugal e Grécia, estão cada
vez mais em uma situação análoga a brasileira. Vejamos a distribuição histórica da carga tributária
brasileira, para que possamos entender a situação mais claramente:
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Fonte: OCDE Revenue Statistic 2016. Elaboração: ILAESE



No gráfico acima, indicamos a evolução da carga tributária no Brasil no curso dos últimos 70
anos. Como se vê, existe uma tendência clara de crescimento. No entanto, o que chama a atenção
é que foi justamente no período militar e durante o governo de Fernando Henrique Cardoso que a
carga tributária mais se elevou. No período militar ela saltou de cerca 15% do PIB para uma média
de 25% do PIB.  Já  durante  os  dois  governos  de  FHC ela  passou para  32% do PIB  ao  fnal  do
mandato, percentual mantido e elevado nas administrações petistas.

Esses números não são coincidência, o período militar e os governos do PSDB coincidem
com  o  avanço  da  financeirização  da  economia  Brasileira.  Nos  governos  militares,  o  capital
internacional  financiou  infraestrutura  e  uma indústria  de  base  estatal  de  modo a  viabilizar  o
ingresso das multinacionais no país. Já o governo de FHC foi quando se aprofundou as reformas
neoliberais e as astronômicas taxas de juros para garantir a estabilização monetária. Os governos
petistas, por sua vez, prosseguiram com a mesma política tucana. Em resumo, pagamos impostos
para financiar as altas taxas de juros da dívida pública e alimentar o capital especulativo.

O que é ainda mais grave é que essa carga tributária incide quase que integralmente sobre
os setores  mais pauperizados da população por  meio do consumo e,  também, sobre a classe
média, por meio do imposto de renda. No Brasil não existe taxação das grandes fortunas e dos
lucros, situação existente em poucos países do mundo. É o que indicamos no gráfico a seguir:
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Fonte: Séries históricas do IPEA. Elaboração: ILAESE

Historicamente, a carga tributária disparou durante o regime 
militar e os governos de FHC, patamar mantidos nas 

administrações petistas.



Ora,  fica  transparente,
então,  que  quem  paga
impostos  no  Brasil  é
exclusivamente  os
trabalhadores.  Os  impostos
que  incidem  sobre  bens  e
serviços são revertidos para
o setor produtivo do capital
no momento de sua venda
para o consumidor final. Os
lucros  das  grandes
empresas e, principalmente,
o  capital  financeiro  que
nada produz, possuem uma
taxação  irrisória,  como
indica o gráfico ao lado. Pior
ainda. Essa taxação que não
chega a 6%, é revertida por
meios dos  títulos  da dívida
pública  federal,  que  nos
últimos  20  anos,  sempre

pagou juros superior a 6%.
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Fonte: OCDE Revenue Statistic 2016. Elaboração: ILAESE

Carta tributária tem por principal objetivo o financiamento da 
Dívida Pública.



2 – Os Gastos com Pessoal no Judiciário

Vimos  ao  final  do  item  anterior,  como  a  dívida  pública  interfere  diretamente  nos
investimentos e custeio do Governo.  A PEC 241 ou 55 que congela os gastos públicos por 20 anos,
incide exatamente sobre a menor fatia do orçamento, aquela que interfere nas necessidades e
benefícios  das  pessoas,  para  garantir  a  maior  fatia,  os  juros  e  lucros  exorbitantes  do  capital
financeiro. No judiciário não é diferente. 

Tal como no caso dos gastos com pessoal no geral, os gastos com o pessoal do judiciário
caem ano após ano. Basta desconsiderarmos o montante pago a Dívida Pública e levarmos em
conta os gastos com pessoal no judiciário em relação as despesas primárias da União, isto é, as
despesas não financeiras. Seguindo esse critério, os gastos com pessoal no judiciário caíram quase
50%, passando de 3,28% das receitas primárias da União para 2,23%.

Os gastos com pessoal do judiciário reduziram não apenas em relação ao total das despesas
não financeiras, mas também em relação ao total dos gastos com pessoal, que envolve todos os
funcionários  públicos.  Como  indicamos  abaixo,  o  gasto  com  pessoal  dos  servidores  ativos  no
judiciário passaram de 14,84% do total gasto com pessoal  na União em 2009 para 10,05% em
2017.  Novamente  uma  queda  próxima  de  50%  em  um  intervalo  de  8  anos.  Mesmo  se
considerarmos os servidores aposentados e pensionistas, o montante gasto passou de 17,68% para
14,06% entre 2009 e 2016.1

1 Infelizmente o Ministério do Planejamento descontinuou seu Boletim Estatístico de Pessoal que permitia obter 
informações detalhadas sobre o judiciário. Em seu lugar, foi criada uma ferramenta alternativa, mas que abarca apenas o
Poder Executivo. Por esse motivo, não foi possível obter alguns dados do ano de 2017 sobre o pessoal empregado no 
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Fonte: Ministério do Planejamento. Elaboração: ILAESE

Gastos com pessoal caem continuamente no judiciário se 
considerarmos as despesas primárias da União.



Ora,  os  espaços  na  receita  para  promover  melhores  condições  de  trabalho,  salário  e
carreira são enormes.  Segundo a Lei  de  Responsabilidade Fiscal,  o  limite  de Gastos  do Poder
Judiciário  Federal  é  de 6% das  receitas  correntes  líquidas,  mais  0,275% da Justiça do Distrito
Federal e Territórios (JDFT), portanto quando incluída a JDFT o limite total de 6,275%. Vejamos
como fica o percentual gasto com os servidores do judiciário em relação ao percentual permitido
pela LRF.

judiciário.
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Fonte: Boletim Estatístico de Pessoal – Ministério do Planejamento  e Tesouro Nacional. Elaboração: ILAESE
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Fonte: Boletim Estatístico de Pessoal – Ministério do Planejamento  e Tesouro Nacional. Elaboração: ILAESE



Se calcularmos o valor monetário que não foi  utilizado pelo governo,  tendo em vista o
limite permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, os valores são alarmantes, como constatamos
no gráfico abaixo:

Nos últimos 7 anos este valor é superior à 110,8 bilhões de reais. Mesmo com a Lei de
Responsabilidade  Fiscal,  toda  essa  quantia  poderia  ser  investida  no  Judiciário,  no  entanto,  o
governo optou por outras prioridades. Apenas em 2017 este valor equivale a mais de 16,6 bilhões
de reais não investidos. 

A  conclusão é  inequívoca,  a  tendência  histórica  do Estado brasileiro é  de redução nos
gastos  com  pessoal.  Tais  gastos  estão  muito  abaixo  do  limite  estabelecido  pela  Lei  de
Responsabilidade Fiscal. Existe um espaço enorme nas receitas que poderia ser utilizado com a
melhoria das condições de trabalho e salário do servidor público. A situação é particularmente
grave no Judiciário, cuja tendência de queda relativa no custeio é ainda mais acentuada que os
demais setores. 
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Existe um enorme espaço nas receitas da União para melhorias 
salariais dos trabalhadores, mesmo considerando a absurda Lei 

de Responsabilidade Fiscal.



3 – Distribuição desigual da remuneração no interior do
Judiciário

Abordamos nos itens anteriores, a situação das finanças públicas federais e sua relação com
a Dívida Pública e a situação econômica do país. Em seguida, tratamos do cenário específico dos
gastos  com pessoal  no judiciário  em relação com as  finanças  públicas  nacionais.  Cabe,  agora,
analisarmos como esses  gastos  se  distribuem no interior  do  próprio judiciário.  Nesse sentido,
indicamos,  abaixo,  a  divisão  dos  recursos  com  pessoal,  considerando  trabalhadores  ativos,
aposentados e pensionistas, em cada um dos setores do Judiciário Federal.

Segundo o IPCA, a inflação no período considerado foi de 18,75%.  Como podemos notar a
partir dos dados que acabamos de indicar,  apenas a Justiça, o CNJ e a Justiça Federal  tiveram
variações em seus gastos superiores a inflação. Todos demais setores do Judiciário tiveram perdas
no período considerado. Ocorre que, nesse período, tivemos uma inflação relativamente baixa em
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Distribuição dos gastos no Judiciário (em milhões de reais) 2015 2016 2017 Variação 2017/2015
Supremo Tribunal Federal 368,2 385,2 417,7 13,44%
Superior Tribunal de Justiça 996,1 1.315,5 1.042,9 4,70%
Justiça Federal 12.500,3 14.741,4 16.082,4 28,66%
Justiça Militar da União 361,7 389,9 394,9 9,18%
Justiça Eleitoral 3.927,9 4.523,3 4.909,7 25,00%
Justiça do Trabalho 14.697,7 15.583,7 17.065,0 16,11%
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios 1.819,7 1.992,4 2.170,9 19,30%
Conselho Nacional de Justiça 51,2 58,3 63,7 24,41%

Fonte: Boletim Estatístico de Pessoal – Ministério do Planejamento  e Tesouro Nacional. Elaboração: ILAESE



comparação  com  os  anos  anteriores.  O  que  nos  leva  a  adotar  outro  critério  para  melhor
capturarmos as perdas salariais do setor acumuladas no último período.

Nessa direção, indicamos a remuneração média dos servidores do Judiciário desde 2010:

Como  podemos  ver,  entre  2010  e  2016,  o  salário  médio  dos  servidores  do  judiciário
passaram de 11.625 reais para 17.355 reais, tendo, inclusive, caído entre 2015 e 2016.  A inflação
acumulada no período, segundo o IPCA, foi de 64,56%. Isso significa que, se tivesse sido reajustado
proporcionalmente a inflação, o salário atual dos servidores ativos seria de 19.130 reais. Maior
ainda é a corrosão salarial no caso dos aposentados, cujo salário médio seria de 25.331 reais se
fosse reajustado desde 2010 em conformidade com a inflação.

Além disso, a distribuição desses recursos ocorre de forma absolutamente desigual entre os
servidores. Por exemplo, existe um abismo entre a remuneração dos magistrados e dos demais
servidores do setor. 
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Fonte: Boletim Estatístico de Pessoal – Ministério do Planejamento  e Tesouro Nacional. Elaboração: ILAESE

Fonte: Anuário Justiça em Números – 2016 e 2017. Elaboração: ILAESE



Como indicado, a remuneração média dos magistrados em 2016 foi de 47.703 reais. Isto é,
cerca de 3,5 vezes superior a remuneração dos demais servidores do setor. Outro fenômeno que
pode  ser  verificado  é  a  terceirização  quase  que  completa  dos  trabalhadores  auxiliares,  que
praticamente desapareceram da categoria.

Como  se  nota,  existe  uma tendência  de  extinção  dos  trabalhadores  contratados  como
auxiliares no setor. No entanto, esse desaparecimento é oriundo da terceirização. Particularmente,
a contratação de funcionários terceiros em condições precarizadas e sem garantias de trabalho
adequadas. Como isso, o valor médio indicado acima de remuneração dos trabalhadores do setor
é, em verdade, muito inferior se considerarmos não apenas o trabalhadores concursados, mas,
também, os terceirizados.

A estratégia de dividir para conquistar é a muito utilizada pelo Estado, bem como empresas
privadas, para melhor domesticar as lutas e revindicações da classe trabalhadora. Deve-se lutar em
conjunto para resolver essas disparidades existentes no setor e, de forma alguma, assumi-las como
pretexto para disputas no interior da própria categoria.
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Fonte: Sintrajud/SP a partir de consulta no Diário Oficial da União. Elaboração: ILAESE

A estratégia do Estado é ampliar as disparidades e disputas no 
interior da própria categoria, para melhor controlar suas lutas e 

barras suas revindicações.



4 – Total de servidores e intensidade de trabalho

A remuneração é, sem dúvida, apenas uma das facetas do problema da precarização do 
trabalho no país e, em particular, nos servidores do poder judiciário. Outra questão é a variação do
quadro de funcionário e a intensidade do trabalho. N gráfico abaixo mostra a evolução do total de 
servidores do poder Judiciário entre 2010 e 2016.

Como se vê, é evidente a tendência de queda no número total de servidores do judiciário.
Para se ter uma ideia, o número total de servidores em 2016 é inferior aquele de 2010. Em 2010
tínhamos cerca de 116 mil servidores ativos. Já em dezembro de 2016 esse número gira em torno
de 114 mil servidores. Ao que parece, muitos servidores do Judiciário têm migrado para outras
atividades em função do desmantelamento dos serviços públicos, além da ausência de concursos
públicos na mesma proporção da demanda.

Um exemplo claro da ausência de concursos públicos é a quantidade de funcionários que já
se encontram no último nível da carreira, enquanto uma menor parte se encontra em seu início,
como indicamos a seguir:

17

Fonte: Boletim Estatístico de Pessoal – Ministério do Planejamento. Elaboração: ILAESE



Mas não é apenas isso. Ao mesmo tempo que o número de servidores decresce ou, ao
menos, mantêm o mesmo patamar, a intensidade de trabalho cresce de modo desenfreado. Como
mostram os dados que se seguem

Como se vê, ao mesmo tempo que o número de servidores do judiciário cai , o número de
processos julgados e recebidos cresce continuamente. Esse é o motivo, por exemplo, do acúmulo
de  processos  no  Ministério  do  Trabalho.  Esse  processos  evoluíram  proporcionalmente  ao
crescimento do número de trabalhadores formais no país, no entanto, o pessoal empregado no
poder judiciário nem de longe acompanhou esta tendência. Esse quadro reflete o aumento da
intensidade do trabalho,  com todas as consequências que lhe são características:  aumento de
doenças e acidentes de trabalho, assédio moral e assim por diante.
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Fonte: Sintrajud/SP a partir de consulta no Diário Oficial da União. Elaboração: ILAESE

Elaboração: Justiça em Números 2017



5 – Ao lado de quem estão nossos governantes?
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No último ano foi aprovada a reforma trabalhista no Brasil. Boa parte das centrais 
sindicais e sindicatos, infelizmente, evitaram de lutar até as últimas consequências 

contra essa reforma em uma negociação pela manutenção do imposto sindical. Essa 
reforma do presidente Michel Temer já havia sido proposta em alguns dos seus aspectos 

centrais pelo governo Dilma no que foi denominado: Acordo Coletivo Especial. É um 
equívoco acreditar que tal reforma não influencia a vida dos servidores públicos, cujo 

vínculo de trabalho é estatutário. A queda geral dos direitos trabalhistas e da 
remuneração dos trabalhadores pressionam para baixo as condições de toda a classe 

trabalhadora.

A Lei de Responsabilidade Fiscal, que limita os investimentos nos serviços públicos, foi 
criada por FHC. Esta lei, além de permanecer nos 14 anos de governos petistas, foi, por 

diversas vezes, elogiada pelos respectivos ministros.

Não podemos cair em soluções fáceis que escondem os problemas de fundo e deslocam 
o problema nacional para ações individuais desse ou daquele governante. Nenhum 

governo no Brasil nos últimos 20 anos caminhou no sentido de mudanças estruturais no 
país, que revertam as prioridades e a sangria dos recursos públicos com a dívida pública

Como se nota, os trabalhadores apenas podem contar com sua própria força. O 
SITRAEMG se coloca como uma ferramenta disponível para organizar a mobilização, 

denuncia e luta do conjunto dos servidores do Judiciário em Minas Gerais. O momento 
é decisivo. É preciso desmascarar os reais motivos de todos ataques em curso e lutar 

pela manutenção dos direitos históricos dos servidores públicos e dos trabalhadores no 
geral.



Conclusões

  

Traga sua força para a nossa luta! 
Sindicalize-se 
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 Os gastos com pessoal da União caem continuamente se considerarmos as despesas 
primárias. Mesmo considerando o limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade 

Fiscal, existem espaços significativos para ampliação dos investimentos com o servidor.

Existe uma tendência de redução absoluta no número de servidores do Judiciário ao 
mesmo tempo que a demanda de trabalho cresce.

Quem paga a carga tributária brasileira é o trabalhador comum e os setores médios. O 
grande capital, além de praticamente não pagar impostos, se apropria dos recursos 

públicos por meio da dívida pública.

O crescimento das receitas está está sendo barganhado pelos bancos e especuladores 
através do pagamento da dívida que já consome mais de 50% das receitas correntes da 

União, entre pagamento de juros, amortizações e refinanciamento.

Os trabalhadores somente podem confiar em sua própria força. É preciso 
organização, mobilização e luta para reverter esse cenário.
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