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'Golpe no Brasil é parte do projeto de recolonização da A. Latina', diz 
prêmio Nobel da Paz Pérez Esquivel 

 Por Marco Weissheimer 

"O que mais custa aceitar é a participação do Judiciário no golpe" 
 

O sociólogo português Boaventura Santos faz uma radiografia da crise política brasileira e pede à esquerda nativa para abrir mão das 
diferenças 
 

Miguel Martins 
 

Desatados os laços coloniais, a proximidade entre Brasil e Portugal se estende para além das velhas rotas do Atlântico. Nas antigas colônia e metrópole, 

as trajetórias republicanas são navegadas sob tempestades que carregam ensinamentos para as duas costas do oceano.  
A onda neoliberal que atinge hoje o Brasil por meio do governo de Michel Temer chegou como um tsunami em 2011 às terras lusitanas.  Passos Coelho, 
então primeiro-ministro, tentou aprofundar as políticas de ajuste estrutural exigidas pelo Fundo Monetário Internacional, o Banco Central Europeu e 

a Comissão Europeia, mas o ímpeto dos retrocessos perdeu força diante da resistência unificada do campo progressista em Portugal.  
Baseado nessa análise, o sociólogo português Boaventura de Sousa Santos espera comportamento semelhante das esquerdas brasileiras para reagir ao 
que chama de “golpe constitucional-judicial” e a retrocessos defendidos pelo atual governo. Em passagem pelo Brasil para o lançamento do livro “A difícil 

democracia”, publicado pela editora Boitempo, o sociólogo mostra estar atento aos movimentos do governo Temer. Em entrevista a CartaCapital, faz uma 
radiografia da crise política brasileira, chama o congelamento de investimentos públicos por 20 anos de “escândalo constitucional e político” e releva sua 
indignação com a seletividade da Justiça. "O que mais custa aceitar é a participação agressiva do sistema judiciário na concretização do golpe."   

 

 
CartaCapital: O senhor analisa no início de "A difícil democracia" o 
período entre 2011 e 2013, marcados pelos movimentos Occupy nos 
Estados Unidos, Indignados no sul da Europa, Primavera Árabe na 

Tunísia e no Egito e os protestos de junho de 2013 no Brasil. Três 
anos depois, o senhor aponta um desencanto nas esquerdas. A que o 
senhor atribui esse desencanto?  

Boaventura de Sousa Santos: As situações foram muito diversas, 
nem todas permitiram uma clara distinção entre esquerda e direita, e 
em cada uma atuaram fatores específicos que condicionaram os 

resultados. Temos de distinguir entre os países que tinham uma 
democracia minimamente credível e os que a não tinham. Nestes 
últimos, a luta era pela democracia. Só a Tunísia teve algum êxito. Nos 

outros, a luta era por uma democracia real, ou seja, pela maior 
distribuição da riqueza e pelo fim da corrupção no sistema político. 
Apesar da radicalidade dos discursos, os objetivos, quando existiam, 

não iam além da renovação do sistema político e do reforço da social 
democracia. Na Espanha houve alguma renovação política através da 
emergência de um partido de tipo novo, o Podemos, e de muitas 

associações políticas autônomas que hoje condicionam a vida política 
regionalmente. No Brasil, a ambiguidade política dos protestos era 
inicialmente detectável apenas no twitter. O governo não foi capaz de 

ler esta ambiguidade e de apoiar as demandas e forças de esquerda. 
 
CC: A ascensão conservadora explica esse desencanto? 

BS: Muitas das irrupções democráticas dos últimos trinta anos 
ocorreram em períodos de reforço do neoliberalismo, ou seja, da 
versão mais antissocial do capitalismo. Foi assim nas transições da 

ditadura para a democracia dos anos 80 e nos protestos de 2011, 
depois de a crise financeira de 2008 ter aumentado o poder global do 
capital financeiro que a tinha provocado e “resolvido” a seu favor. 

Enquanto a luta pela democracia fortalecia as forças de esquerda, a 
aceitação da ortodoxia neoliberal favorecia as forças de direita. Com o 
tempo, a direita, muito imaginativamente, soube controlar a pulsão 

democrática a seu favor, usando para isso vários estratagemas. No 
Brasil, por exemplo, seduziu a esquerda durante treze anos para 
extorquir as maiores vantagens num período de crescimento e de 

governos progressistas no continente. Quando achou adequado, 
desferiu-lhe o golpe constitucional-judicial que, se não a deixou morta, 
a deixou desmaiada.  

 
CC: Na introdução de “A difícil democracia”, o senhor afirma que os 
países da América Latina e do sul da Europa tendem a ser 

caracterizados por grande instabilidade política. O Brasil tem 
confirmado essa tese, com o traumático impeachment de Dilma 
Rousseff. Qual a sua análise do processo? 

BS: Houve interrupção democrática semelhante à que tinha sido 
ensaiada em Honduras e no Paraguai e, como nas anteriores, levada a 
cabo com a aprovação ativa dos Estados Unidos. Tratou-se de uma 

passagem brusca e sem respaldo constitucional de uma democracia 
de baixa intensidade, já que eram bem conhecidos os limites do 
sistema político e do sistema eleitoral em refletir a vontade das 

maiorias, para uma democracia de baixíssima intensidade, com 
maior distância entre o sistema político e os cidadãos, maior 
agressividade dos poderes fáticos, menor proteção social das 

classes mais vulneráveis, menos confiança na intervenção 
moderadora dos tribunais.  
No caso do Brasil, o que mais custa a aceitar é a participação 

agressiva do sistema judiciário na concretização do golpe, tendo em 
vista dois fatores que constituíam a grande oportunidade histórica 
de o sistema judicial se afirmar como um dos pilares mais seguros 

da democracia brasileira. Por um lado, foi durante os governos PT 
que o sistema judicial e de investigação criminal recebeu o maior 
reforço não só financeiro como institucional. Por outro lado, era 

evidente desde o início que Dilma Rousseff não tinha cometido 
qualquer crime de responsabilidade que justificasse o impedimento. 
Estavam criadas as condições para encetar uma luta veemente 

contra a corrupção sem perturbar a normalidade democrática e, pelo 
contrário, fortalecendo a democracia.  Por que é que esta 
oportunidade foi tão grosseiramente desperdiçada?  O sistema 

judicial deve uma resposta à sociedade brasileira. 
CC: O que acha das primeiras medidas de Temer no poder? 

BS: Elas não oferecem qualquer surpresa. São o receituário 

neoliberal global num contexto de declínio dos preços internacionais 
das commodities e dos recursos naturais: criar novas oportunidades 

de acumulação de capital através de uma nova onda de privataria, 

como a que aconteceu no tempo de Fernando Henrique Cardoso, 
reduzir a despesa pública, sobretudo em políticas sociais, impedir 
qualquer mudança no sistema fiscal ou nas taxas de juros, aumentar 

a repressão quando a  população acordar da orgia antipetista e 
começar a ver, aturdida e chocada, o que efetivamente se passou 
na sua casa, na sua saúde, na educação dos seus filhos. 

Devemos notar que a lógica da austeridade já se tinha instalado no 
segundo mandato de Dilma. Mas há uma diferença qualitativa. Com 
o governo do PT essa lógica traduzia-se em algumas medidas de 

emergência e com a crença equivocada de permitirem a curto prazo 
o regresso à normalidade de uma governação minimamente 
inclusiva no plano social. Com o governo Temer, tais medidas, um 

menu imenso, são a nova normalidade. 

 
 
Leia a entrevista na íntegra em 
 
http://www.cartacapital.com.br/politica/o-que-mais-custa-aceitar-e-a-

participacao-do-judiciario-no-
golpe?utm_content=buffer8c6ac&utm_medium=social&utm_source=
twitter.com&utm_campaign=buffer  

 

http://www.cartacapital.com.br/autores/miguel-martins
http://www.cartacapital.com.br/revista/920/temer-a-pec-241-e-a-entrega-irrestrita-ao-neoliberalismo
http://cartacapital.com.br/internacional/eleicao-em-portugal-testa-disposicao-dos-europeus-a-seguir-austeridade-1108.html
http://www.cartacapital.com.br/economia/fmi-aumento-da-desigualdade-reduz-crescimento-economico-277.html
http://www.cartacapital.com.br/internacional/comissao-europeia-preve-estagnacao-na-zona-do-euro
http://www.cartacapital.com.br/blogs/outras-palavras/boaventura-201cuma-europa-acabou201d-4571.html
http://www.cartacapital.com.br/politica/o-que-mais-custa-aceitar-e-a-participacao-do-judiciario-no-golpe?utm_content=buffer8c6ac&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://www.cartacapital.com.br/politica/o-que-mais-custa-aceitar-e-a-participacao-do-judiciario-no-golpe?utm_content=buffer8c6ac&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://www.cartacapital.com.br/politica/o-que-mais-custa-aceitar-e-a-participacao-do-judiciario-no-golpe?utm_content=buffer8c6ac&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://www.cartacapital.com.br/politica/o-que-mais-custa-aceitar-e-a-participacao-do-judiciario-no-golpe?utm_content=buffer8c6ac&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
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Ana Júlia Ribeiro resgatou a palavra num país em que as palavras 
deixaram de dizer. E que força tem a palavra quando é palavra. O 
vídeo que viralizou levando o discurso de Ana Júlia para o mundo 

mostra que a palavra dela circula pelo corpo. É difícil estar ali, é penoso 
arriscar a voz. Ela treme, ela quase chora, Ana Júlia se parte para 
manter a palavra inteira. A câmera às vezes sai dela e mostra a reação 

dos deputados do Paraná. Alguns deles visivelmente não sabem que 
face botar na cara. Tentam algumas opções, como numa roleta de 
máscaras, mas parece que as feições giram em falso. Deparam-se 

aflitos com a súbita dificuldade de encontrar um rosto. A palavra de Ana 
Júlia arruinou, por pelo menos um momento, a narrativa que começava 
a se impor: a da criminalização dos estudantes e de seu movimento de 

ocupação da escola pública. Mas a disputa ainda é esta. E tudo indica 
que se tornará cada vez mais pesada: são os estudantes que estão no 
caminho do projeto de poder do governo de Michel Temer e das forças 

que o apoiam. E são também eles que podem atrapalhar o tráfego de 
quem corre para 2018, em especial o PSDB de Geraldo Alckmin. 
A maior parte da imprensa ignorou o movimento de estudantes que, no 

final da semana passada, ocupavam cerca de 800 escolas públicas do 
Paraná e outras centenas pelo país, incluindo universidades, em 
protesto contra o projeto de reforma do ensino médio do governo 

Michel Temer (PMDB). Projeto apresentado como Medida Provisória, o 
que é só mais um sinal do DNA autoritário dos atuais ocupantes do 
poder. Os estudantes também ocuparam as escolas em protesto contra 

a PEC- 241, que congela gastos públicos por 20 anos e pode reduzir o 
investimento em educação e saúde, áreas estratégicas para o país, 
com impacto direto sobre os mais pobres. 

A ocupação das escolas públicas era – e é – o movimento mais 
importante deste momento no país – e o espaço na imprensa, quando 
havia, era mínimo. Até o dia em que um estudante matou outro a 

facadas, dentro de uma das escolas. Aí as matérias apareceram. Havia 
então o que dizer. Transformar um fato isolado, com suas 
circunstâncias particulares, em estigma de todo um movimento levado 

adiante por milhares de jovens é uma especialidade conhecida do não 
jornalismo e da política sem ética. E então veio o discurso de Ana Júlia. 
Não pós-verdade, mas verdade. A verdade dela, do coletivo de 

estudantes que ela ali representava. A potência da voz de Ana Júlia é a 
da palavra que tem corpo. 
As reações ao discurso de Ana Júlia expressam a época histórica que 

encontra sua melhor crítica numa série de ficção: Black Mirror (Netflix), 
com suas distopias sobre a vida atravessada pelas novas tecnologias. 
Há pelo menos duas maneiras de esvaziar a palavra de Ana Júlia 

esvaziando Ana Júlia. Uma delas é ridicularizá-la. O tremor da voz, do 
corpo, as lágrimas viram “argumentos” para fragilizar seu discurso. É o 
velho truque usado contra as mulheres, usualmente reduzidas a 

“histéricas” ou “loucas” ou “mimimi”. O todo que constrói a voz é 
atacado para deixar sua palavra, o verdadeiro alvo, sem lastro. Sem 
corpo. Desde que seu discurso viralizou, seus 16 anos de vida estão 

sendo vasculhados na tentativa de encontrar qualquer episódio que 
possa ser torcido, para destruir sua palavra destruindo-a. Se não 
existir, pouco importa, fabrica-se – como se viu em vídeos e sites pela 

internet. 
Mas há também uma outra forma de esvaziar a palavra de Ana Júlia, e 
esta parece inofensiva, “do bem”. É transformar Ana Júlia em “heroína” 

ou na “esperança de um país”. Nessa narrativa, Ana Júlia é isolada do 
grupo que sustenta seu discurso, seu corpo. Ela, que representava 
muitos, que era multidão, passa a ser conjugada no singular. Sozinha, 

Ana Júlia pode muito pouco. 
O outro efeito dessa “celebrização” é a exigência do que Ana Júlia não 
pode ser – e não pode ser nem quando pode muito. Num país 

mastigado por uma crise que também é de palavra, não há como 
transferir para uma jovem de 16 anos a responsabilidade por “salvar” o 
Brasil , transformando-a em encarnação da “esperança”, esta que 

erestimada 

 

 

  

 “esperança”, esta que também é tão superestimada. Neste lugar 
simbólico, qualquer um, mesmo que tivesse 80 anos de idade, 
estaria condenado ao fracasso. Inflar sua palavra é também uma 

forma de despontencializá-la. 
Ao esclarecer que seu discurso foi preparado em conjunto com o 
grupo de estudantes, pedir para não tirar fotos sozinha e evitar falar 

de sua vida pessoal, Ana Júlia parece conhecer os riscos de ser 
convertida em celebridade instantânea. Se esta conversão fosse 
completada, sua palavra viraria produto. E Ana Julia seria 

consumida e cuspida, como já aconteceu com tantos. Nos dias que 
se seguiram ao discurso na Assembleia Legislativa do Paraná, em 
Curitiba, foi possível testemunhar muitas mãos, vindas de várias 

direções, tentando arrancar lascas da palavra-corpo de Ana Júlia. A 
única proteção contra esquartejamentos na arena pública é o 
coletivo, o grupo, o juntos – o movimento. 

Em um momento do seu discurso de 10 minutos e 40 segundos, 
Ana Júlia menciona a morte do estudante Lucas Eduardo de Araújo 
Mota e afirma: “Vocês estão aqui representando o Estado, e eu 

convido vocês a olhar a mão de vocês. A mão de vocês está suja 
com o sangue de Lucas. Não só do Lucas como de todos os 
adolescentes que são vítimas disso. O sangue do Lucas está na 

mão de vocês, vocês representam o Estado”. 
O presidente da Assembleia, Ademar Traiano (PSDB), como um 
daqueles tubarões rápidos em detectar um flanco de oportunidade, 

acreditou que havia ali uma chance de atacar a menina e devolver o 
plenário ao seu ambiente natural, aquele em que peixinhos 
dourados não confrontam velhos carnívoros. “Aqui você não pode 

agredir o parlamentar.... Eu vou encerrar a sessão, eu vou cortar a 
palavra... (...) Não afronte deputado, aqui ninguém está com a mão 
manchada de sangue, não”, inflamou-se. Encerrar a sessão, “cortar 

a palavra”, seria mesmo uma bênção para uma parcela dos 
parlamentares. 
Ana Júlia seguiu defendendo as palavras: “Eu peço desculpa, mas 

o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) nos diz que a 
responsabilidade pelos nossos adolescentes, pelos nossos 
estudantes é da sociedade, da família e do Estado”. Nem precisaria 

pedir desculpas. Ela estava falando em português para pessoas 
que deveriam ter capacidade de interpretação de discursos em 
língua portuguesa. O deputado entendeu muito bem que ela não se 

referia a mãos literalmente “sujas de sangue” ou apontava uma 
relação direta com a morte do estudante, mas estava, sim, 
chamando atenção sobre a responsabilidade constitucional dos 

parlamentares em sua função pública. O deputado apenas preferiu 
apostar na burrice – e parece que ninguém perde no Brasil atual ao 
apostar na burrice. 

 
Eliane Brum é escritora, repórter e documentarista. Autora dos livros de não 
ficção Coluna Prestes - o Avesso da Lenda, A Vida Que Ninguém vê, O Olho 

da Rua, A Menina Quebrada, Meus Desacontecimentos, e do romance Uma 

Duas.  

 
 

Leia a íntegra em  
http://brasil.elpais.com/brasil/2016/10/31/opinion/1477922328_0801
68.html  

 

 

 

 

Ana Júlia e a palavra encarnada 
 
O movimento de ocupação da escola pública tornou-se a principal resistência ao projeto não eleito e pode ser a pedra no caminho do PSDB em 
2018 

 
Eliane Brum* 
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http://brasil.elpais.com/brasil/2016/06/20/opinion/1466431465_758346.html
https://www.youtube.com/watch?v=pUQLs9y_fx4
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http://brasil.elpais.com/tag/michel_temer/a
http://brasil.elpais.com/brasil/2016/10/10/politica/1476125574_221053.html
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http://brasil.elpais.com/brasil/2016/04/25/opinion/1461595521_717873.html
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8 grandes decisões do STF que tiraram direitos dos trabalhadores 
 

Patricia Iglecio* 

 
O Supremo Tribunal Federal (STF), vem, nos últimos anos, tomando medidas que contribuem com a flexibilização dos  direitos trabalhistas e 
representam um retrocesso das conquistas dos trabalhadores. O Justificando listou algumas das decisões, que mais comprometem os direitos sociais, 

tomadas pela corte no último um ano e meio. 
Entre as decisões que lidam com termos mais técnicos e outras de melhor compreensão, a conclusão é semelhante ao que afirmou o advogado 
trabalhista Eduardo Surian Matias à reportagem: “não vai ser preciso a reforma trabalhista como o governo Temer pretendia, porque o STF já está 

fazendo isso por ele”. 

Vamos aos casos: 
 

. 
 

Prescrição quinquenal de FGTS 

No dia 13 de novembro de 2014, o Plenário do Supremo Tribunal 
Federal (STF) declarou a inconstitucionalidade das normas que previam 
prazo prescricional de 30 anos para ações relativas a valores não 

depositados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O 
entendimento foi de que o “FGTS está expressamente definido 
na Constituição da República (artigo 7º, inciso III) como direito dos 

trabalhadores urbanos e rurais e, portanto, deve se sujeitar à prescrição 
trabalhista, de cinco anos”. 
O relator, ministro Gilmar Mendes, assinalou que o artigo 7º, inciso 

III, da Constituição prevê o FGTS como um direito dos trabalhadores 

urbanos e rurais, e que o inciso XXIX fixa a prescrição quinquenal para 
os créditos resultantes das relações de trabalho. Assim, se a 

Constituição regula a matéria, a lei ordinária não poderia tratar o tema 
de outra forma. O direito dos trabalhadores foi usado como argumento 
para retirar direito deles próprios. 

Matias lembra que antes da Constituição, já existia a previsão da 
prescrição quinquenária, e, em 1990, o FGTS estabeleceu a prescrição 
de 30 anos. 
“Se a gente retroage no tempo, 30 anos, a gente volta para 1986. 
Naquela época, você tem um contrato de trabalho em que as pessoas 
não tinham acesso a fundo de garantia como se tem hoje. É um 

retrocesso”, comenta. 

 
Permissão para contratação de OS’s na administração pública 

No dia 16 de abril de 2015, o STF decidiu confirmar a possibilidade de 
que entidades privadas conhecidas como organizações sociais possam 
prestar serviços públicos nas áreas de ensino, pesquisa científica, 

desenvolvimento tecnológico, meio ambiente, cultura e saúde. 
As Organizações (OSs) são entidades privadas sem fins lucrativos que 
recebem benefícios do Poder Público para gestões de interesse social. 

Na teoria, essas entidades deveriam exercer funções sociais em troca 
de isenções fiscais; na prática, funcionam como empresas privadas que 
se aproveitam desses benefícios. Driblam processos burocráticos, como 

a seleção de empresas e a contratação de profissionais, terceirizando o 
serviço dos governos e precarizando as condições trabalhistas de 
funcionários que deveriam ser públicos. 

A decisão da Suprema Corte, portanto, admitiu a terceirização no 
serviço público. O nome, contudo, não ficou como terceirização, mas 
como prestação de serviços por OSs. 

 
PDV com quitação geral 
O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, na sessão 

plenária do dia 30 de abril de 2015, que, nos planos de dispensa 
incentivada (PDI) ou voluntária (PDV), é válida a cláusula que 
confere quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas decorrentes do 

contrato de emprego, desde que este item conste de Acordo Coletivo de 
Trabalho e dos demais instrumentos assinados pelo empregado. 
A decisão reformou o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho no 

sentido de que os direitos trabalhistas são indisponíveis e irrenunciáveis 
e, assim, a quitação somente libera o empregador das parcelas 
especificadas no recibo, como prevê o artigo 477, parágrafo 2º, da CLT. 

Era mais um sinal de que haveria uma decisão que confirmasse a… 
 
…Prevalência do negociado sobre o legislado 

Em meio a propostas de reforma trabalhista ventiladas pelo governo 
Michel Temer, o ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal 
(STF), determinou que um acordo coletivo firmado entre sindicato e 

empresa prevaleça sobre uma regra da Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT). 

Na decisão, publicada no dia 13 de setembro deste ano, o ministro do  
Supremo reformou acordão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), que 
havia derrubado acordo coletivo por entender que os termos acordados 
iriam contra regras previstas na legislação trabalhista. Para a Corte do 

trabalho, a supressão da verba atenta contra os preceitos constitucionais 
de garantia às condições mínimas de proteção ao trabalho. 
“Teori já coloca o acordado superando o legislado. Sua decisão está em 

curso ainda, mas é uma clara posição de que não vai ser preciso a 
reforma trabalhista como o governo pretendia, porque o STF já está 
fazendo isso por ele”, afirmou Matias. 

Precarização da Justiça do Trabalho 
“Tenho alergia à Justiça do Trabalho!”, vociferou em uma palestra o então 

Deputado Federal e atual Ministro da Saúde, Ricardo Barros (PP/PR). 

Tempos depois ele seria o relator da Lei Orçamentária para 2016 que 
cortou cerca de 30% das verbas de custeio e 90% dos recursos 
destinados para investimentos. 

A motivação torpe do então deputado precarizou a Justiça do Trabalho. 
Em entrevista ao Justificando, o desembargador Francisco Sérgio Silva 
Rocha, Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região – que 

abrange os estados do Pará e do Amapá, afirmou a realidade da crise no 
direito do trabalho – “A perspectiva é que se isso [corte] não for 
recomposto em um nível mínimo, há tribunais que irão parar suas 

atividades – não como uma forma de protesto, mas por não ter condições 
materiais de continuar operando”. 

As associações da Justiça do Trabalho foram ao Supremo sustentar a 

ilegalidade do corte que precarizava o serviço prestado. O relator do caso, 
ministro Luiz Fux, negou o pedido, ao sustentar que não era função do 
Judiciário interferir na questão. Fux foi seguido pelos ministros Edson 

Fachin, Luís Roberto Barroso, Dias Toffoli, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes 
e Marco Aurélio. Divergiram os ministros Celso de Mello, Ricardo 
Lewandowski e Rosa Weber. 
A Magistrada do Trabalho Valdete Souto Severo lamentou a decisão: “A 
Justiça do Trabalho é o ambiente em que as normas fundamentais de 
proteção ao trabalho encontram espaço para serem exigidas, para serem 

respeitadas. Suprimir esse espaço – é disso que se trata e é essa a 
consequência do corte de orçamento chancelado pelo STF – é retirar dos 
trabalhadores a possibilidade de exercício de sua cidadania, de exigência 

do respeito às normas constitucionais.”. 

 
Leia a íntegra em http://justificando.com/2016/10/28/8-grandes-decisoes-
do-stf-que-tiraram-direitos-dos-trabalhadores/  

 
Graduanda em jornalismo pela a PUC-São Paulo. É redatora no 
Justificando. 

 

 
Leia também:  
Cinco provas de que a lei trabalhista já mudou, mas 
você nem percebeu 
 
http://reporterbrasil.org.br/2016/10/5-provas-de-que-a-legislacao-
trabalhista-ja-mudou-mas-voce-nem-percebeu/ 
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    Dia 9/11: cereja do bolo ou gota d’água? 

 
 Jorge Luiz Souto Maior* 

 
Já lhe dei meu corpo, minha alegria  

Já estanquei meu sangue quando fervia  
Olha a voz que me resta  

Olha a veia que salta  
Olha a gota que falta pro desfecho da festa  

Por favor  
Deixe em paz meu coração  

Que ele é um pote até aqui de mágoa  
E qualquer desatenção, faça não  

Pode ser a gota d’água  
(Gota d’água – Chico Buarque) 

 

No próximo dia 09 de novembro, o STF, que tem se mostrado extremamente ágil para julgar questões trabalhistas no ano 2016, vai colocar em pauta a questão da ampliação ilimitada da 
terceirização. A classe trabalhadora, os profissionais ligados ao Direito do Trabalho precisam participar ativamente desse momento, pois até dias atrás a questão estava nas ruas e é essencial 
que o julgamento reflita, minimamente, a perspectiva de todos os segmentos sociais, com prioridade, claro, para os interesses dos trabalhadores, visto que se estará cuidando, em última análise, 
da eficácia do art. 7º da CF, cujo objetivo indisfarçável é o da melhoria da condição social dos trabalhadores, conforme consta da norma, expressamente.A situação para a classe trabalhadora, 
de todo modo, é bastante preocupante, pois desde 2009, mas de forma intensificada no ano de 2016, o STF tem realizado uma autêntica “reforma trabalhista” prejudicial aos trabalhadores. A 
retração de direitos trabalhistas, imposta pelo STF, pode ser constatada nas seguintes decisões: 
a) ADI 3934, maio de 2009, relator Ministro Ricardo Lewandowski: o STF declarou a constitucionalidade do parágrafo único do artigo 60[i] e do inciso I, do artigo 83[ii], ambos da Lei de 

Recuperação Judicial (Lei n. 11.101/05), que, respectivamente, nega a sucessão trabalhista na hipótese de alienação promovida em sede de recuperação judicial; e limita o privilégio do crédito 
trabalhista em 150 salários. 
b) ADC 16, novembro de 2010, relator Ministro César Peluso: o STF declarou a constitucionalidade do art. 71, da Lei n. 8.666/93, que diz que o ente público não é responsável, nem subsidiário, 
pelos direitos trabalhistas dos empregados que lhes presta serviços. 
c) RE 586.453 e RE 583.050, fevereiro de 2013, relatores, Ministro Joaquim Barbosa e Ministro Cesar Peluso, de autoria da Fundação Petrobrás de Seguridade Social (Petros) e do Banco 
Santander Banespa S/A, respectivamente: o STF atribuiu à Justiça Comum a competência julgar os conflitos envolvendo a complementação de aposentadoria dos ex-empregados dessas 
entidades, contrariando posicionamento firme do TST no sentido de declarar competente a Justiça do Trabalho para o julgamento de tal questão vez que envolve garantia jurídica fixada em 

norma trabalhista (convenção ou acordo coletivo, ou regulamento de empresa). Essa decisão representou uma grande perda para os trabalhadores também pelo aspecto de que o processo do 
trabalho, como se sabe, é extremamente mais célere que o processo comum. 
d) RE 589.998/PI, março de 2013, Relator Ministro Ricardo Lewandowski: o STF negou o direito à estabilidade, prevista no art. 41 da CF, aos empregados de empresa pública e de sociedade de 
economia mista. 
e) ARE 709.212, 13 de novembro de 2014, relator Ministro Gilmar Mendes: o STF declarou que a prescrição para cobrar depósitos do FGTS é de cinco anos, até o limite de dois anos após o 
término do contrato de trabalho, contrariando o entendimento prevalecente no TST, fixado em súmula (Súmula 95, reforçada em 2003, pela Súmula 362), vigente desde 1980, que fixava em 
trinta anos essa mesma prescrição. 

f) RE 658.312, 27 de novembro de 2014, relator Ministro Dias Tofoli: o STF declarou que o art. 384, da CLT, que prevê um intervalo de 15 minutos para as empregadas antes de iniciado o 
trabalho em horas extras, foi recepcionado pela Constituição de A decisão foi positiva para as trabalhadoras, mas foi anulada, posteriormente, por suposto vício processual. Voltou a julgamento 
no dia 14 de setembro, mas foi retirada de pauta, em virtude do pedido de vista do Min. Gilmar Mendes, ficando a indicação de que a decisão anterior será revista. 
g) RE AI 664.335, 9 de dezembro de 2014, relator Ministro Luiz Fux: o STF definiu que o segurado não tem direito à aposentadoria especial, por atividade insalubre em razão de ruído, caso lhe 
seja fornecido EPI. 
h) ADI 5209, 23 de dezembro de 2014, Ministro Ricardo Lewandowisk: em decisão monocrática, acolhe pedido da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc), à qual estão 
associadas grandes construtoras, como a Andrade Gutierrez, Odebrecht, Brookfield Incorporações, Cyrela, MRV Engenharia, suspendeu a vigência da Portaria n. 2, de 2011, referente à lista do 

trabalho escravo. A decisão do Supremo Tribunal Federal baseou-se na ideia de inexistência de “uma prévia norma legítima e constitucional que permita tal conduta da Administração Pública”. 
Na decisão, o Ministro do STF se expressou no sentido de que “Embora se mostre louvável a intenção em criar o cadastro de empregadores, verifico a inexistência de lei formal que respalde a 
edição da Portaria nº 2 pelos ministros de Estado”[iii]. 
i) ADI 1923, 15 de abril de 2015, relator Ministro Fux: o STF declarou constitucional a Lei n. 9.637/98, que autoriza os entes públicos a firmarem convênios com Organizações Sociais, para 
administração dos serviços públicos nas áreas da saúde (CF, art. 199, caput), educação (CF, art. 209, caput), cultura (CF, art. 215), desporto e lazer (CF, art. 217), ciência e tecnologia (CF, art. 
218) e meio ambiente (CF, art. 225). 
j) RE 590.415, 30 de abril de 2015, relator Ministro Roberto Barroso: o STF acolheu a tese do recorrente, Banco do Brasil S/A, tendo como Amicus Curae, a empresa Volkswagen do Brasil 

Indústria de Veículos Automotores Ltda., no sentido de conferir validade à quitação ampla fixada em cláusula de adesão ao PDV, recusando, por conseguinte, a incidência, na hipótese, do art. 
477, § 2º da Consolidação das Leis do Trabalho, que restringe a eficácia liberatória da quitação aos valores e às parcelas discriminadas no termo de rescisão exclusivamente. 
l) RE 895.759 (1159), 8 de setembro de 2016, decisão monocrática do Ministro Teori Zavascki: seguiu na mesma linha da decisão do RE 590.415 e acolheu a validade de norma coletiva que fixa 
o limite máximo de horas “in itinere”, fazendo, inclusive, uma apologia do negociado sobre o legislado. 
m) ADIN 4842, 14 de setembro de 2016, relator Ministro Celso de Melo: o STF declarou constitucional o art. 5º da Lei n. 11.901/09, que fixa em 12 horas a jornada de trabalho dos bombeiros 
civis, seguida por 36 horas de descanso e com limitação a 36 horas semanais. 
n) Reclamação 24.597, 07 de outubro de 2016, decisão monocrática do Ministro Dias Tofoli, que negou a existência do direito de greve aos servidores da saúde em geral e do Judiciário. 

o) Medida Cautelar para Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 323, 14 de outubro de 2016, decisão monocrática do Ministro Gilmar Mendes, que determinou “a suspensão 
de todos os processos em curso e dos efeitos de decisões judiciais proferidas no âmbito da Justiça do Trabalho que versem sobre a aplicação da ultratividade de normas de acordos e de 
convenções coletivas, sem prejuízo do término de sua fase instrutória, bem como das execuções já iniciadas”. 
p) RE 381.367, Relator Ministro Marco Aurélio; RE 661.256, com repercussão geral, e RE 827.833, ambos de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, 26 de outubro de 2016: por ausência de 
previsão legal, a desaposentação foi declarada inconstitucional, vetando-se, pois, a possibilidade de aposentados pedirem a revisão do benefício quando voltarem a trabalhar e a contribuir para 
a Previdência Social. 
q) RE 693.456, 27 de outubro de 2016: autorização do desconto dos dias paralisados em função do exercício do direito de greve, apresentada, “por definição”, como “uma opção de risco”, 

conforme foi expresso no voto do Ministro Dias Tofoli. 
Além disso, na sessão realizada no dia 14/09/16, restaram alguns indícios do que pode acontecer na ADI 1625: fixar uma modulação, de modo a conferir validade à denúncia feita pelo governo 
FHC, em 1996, à Convenção 158, mesmo declarando que a denúncia foi inconstitucional – ou seja, pode-se expressar um entendimento que somente valerá da data do julgamento para 
frente.Ainda restam questões importantes, como, por exemplo, a das dispensas coletivas (ARE 647.561), mas a conclusão da obra destruidora pode vir já no próximo dia 09 de novembro, 
quando se colocou em pauta o julgamento da ARE 958.252, que trata da ampliação ilimitada da terceirização, cujo resultado, a considerar o caminho trilhado, já se sabe qual será.Resta saber 
apenas se, chegando a esse ponto extremo, que representa, praticamente, a destruição do sindicalismo e, por consequência, dos direitos trabalhistas, se terá colocado a cereja no bolo, para 

festejo pleno do segmento econômico dominante e de seus aliados, ou se terá feito transbordar o copo.A resposta não será dada pelo vento! 
NOTAS 

[i]. “Art. 60. Se o plano de recuperação judicial aprovado envolver alienação judicial de filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor, o juiz ordenará a sua realização, observado o 
disposto no art. 142 desta Lei. 
Parágrafo único. O objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, observado o disposto 
no § 1

o
 do art. 141 desta Lei.” 

[ii]. “Art. 83. A classificação dos créditos na falência obedece à seguinte ordem: 

I – os créditos derivados da legislação do trabalho, limitados a 150 (cento e cinqüenta) salários-mínimos por credor, e os decorrentes de acidentes de trabalho;” 
[iii]. No dia 31 de março de 2015, adveio a Portaria TEM/SGPR Interministerial n. 2, fixando regras sobre o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condição análoga 
à de escravo. Esta Portaria revogou a Portaria Interministerial n. 2, de 12 de maio de 2011 e embora tenha estabelecido maiores rigores para a inclusão na denominada “lista suja do trabalho 
escravo”, de fato, foi editada para atender parâmetros enunciados em decisão do Supremo Tribunal Federal (ADI 5209). O cadastro em questão foi criado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, 
em 2004, por intermédio da Portaria n° 540. 
 
*Juiz do trabalho e professor livre-docente da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP). Autor de Relação de emprego e direito do trabalho (2007) e O direito do trabalho como 

instrumento de justiça social (2000), pela LTr, e de um dos artigos da coletânea Cidades rebeldes: Passe Livre e as manifestações que tomaram as ruas do Brasil (Boitempo, 2013). Colabora 
com o Blog da Boitempo mensalmente às segundas. 
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 O governo Temer e os meios de comunicação estão promovendo uma 
enorme amplificação de tudo daquilo que o financismo sempre procurou 
incutir no interior da sociedade. Falo aqui do verdadeiro catastrofismo criado 
em torno da suposta falência iminente do Estado brasileiro, caso não sejam 
adotadas as inúmeras medidas do garrote fiscal apresentadas pela equipe de 
Henrique Meirelles. 
O todo-poderoso comandante da turma da economia não desiste jamais e 
mantém sua conhecida insistência monocórdica no tema do ajuste redutor de 
direitos. É bem verdade que a lista das maldades propostas é tão longa 
quanto perigosa: reforma da previdência, reforma trabalhista, privatização das 
empresas que ainda permanecem como estatais, redução das despesas 
orçamentárias de natureza social, entre tantas outras. 
Consumado o golpeachment, tem início uma estratégia para promover o 
desmonte do Estado. Tudo começa por meio da votação da conhecida 
Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 241 na Câmara dos Deputados e 
que foi renumerada para PEC 55 em sua tramitação que começa agora pelas 
instâncias do Senado Federal. O principal argumento em favor da medida 
refere-se a um suposto desequilíbrio estrutural existente nas contas públicas, 
que seria causado pelo excesso de gastos derivados dos compromissos 
obrigatórios para com as políticas sociais. E dá-lhe manipulação safada de 
gráficos e planilhas para demonstrar que o caos estará bem ali - logo, logo - 
nos aguardando na próxima esquina. 
Dívida pública federal supera R$ 3 trilhões 
Como nenhum dirigente político empoderado ousou questionar a vigência do 
conceito de superávit primário ao longo dos últimos 13 anos, o fato é que 
permanece firme e forte a lógica viesada de se promover o ajuste apenas pela 
ótica das despesas primárias, ou seja, pela via da redução daquelas 
classificadas como não-financeiras. Com isso, os únicos responsáveis pelo 
desequilíbrio estrutural nas contas públicas seriam os gastos com previdência 
social, saúde, educação, assistência social, esportes, agricultura, 
investimentos, pessoal, ciência, tecnologia e inovação, etc, etc. 
O problema é que a realidade insiste em oferecer um contraponto e exerce 
seu papel de agente contestador das teses irracionais e criminosas do 

neoliberalismo. E como os números que refletem esse movimento da 
economia são apurados pela própria administração pública, o governo não 
tem mesmo como fugir às suas próprias estatísticas. Ele pode se calar, mas 
basta um clique na web para conseguirmos as informações. Então, vamos lá. 
Acaba de ser divulgado o “Relatório Mensal da Dívida Pública Federal” para o 
mês de setembro. De acordo com esse boletim elaborado pela própria 
Secretaria do Tesouro Nacional, subordinada ao Ministério da Fazenda, o 
estoque total da dívida pública do governo federal acabou de ultrapassar a 
marca simbólica dos R$ 3 trilhões. Em tese, esse fato não mereceria maiores 
destaques, uma vez que é bastante compreensível que os Estados nacionais 
lancem mão desse tipo de instrumento para cumprir com seus objetivos de 

política econômica. 
No entanto, o que chama a atenção dos analistas são o ritmo e as condições 
em que tem ocorrido a evolução recente da nossa dívida. Por exemplo, em 
apenas um único mês, o valor total subiu mais de 3%, elevando-se de R$ 2,96 
tri para R$ 3,05 tri. Nenhum outro tipo de indicador macroeconômico 
apresentou tal crescimento entre agosto e setembro desse ano. Caso se 
foque em uma abordagem ainda mais alongada, preocupa bastante também o 
comportamento da dívida durante os últimos 12 meses. Em apenas um ano, o 
estoque total se ampliou do equivalente a 11,4%. 
Armadilha da dívida: juros 

É importante registrar que a mera existência da dívida pública, por si só, não 

se caracteriza como um problema. Não há porque demonizar esse importante 
mecanismo de política pública, muito utilizado para fins de política fiscal na 
grande maioria dos países do mundo contemporâneo. Além disso, vale a 
ressalva de que não se pode comparar a criação de dívida por parte de um 
Estado nacional com a imagem de uma dona de casa indo falar com o 
gerente do banco para fazer um empréstimo. Ou mesmo de uma empresa que 
se dirige a uma instituição financeira para obter um aumento de crédito. Esse 
tipo de analogia simplória e falsificadora conta apenas com as dificuldades da 
maioria das pessoas em apreender o fenômeno econômico. Nada mais 
deseducador e irresponsável do que esse tipo de fala, ainda por cima vindo 

da boca de autoridades da própria área econômica. 
Um país exerce sua soberania plena quando lança títulos da dívida pública 
emitidos por suas instituições estatais. Sejam eles papéis denominados em 
moeda nacional ou em moeda estrangeira, o fato é que eles carregam 
consigo a credibilidade do próprio Estado como lastro de cumprimento de sua 
obrigação, além das cláusulas previstas para cálculo de rentabilidade e 
correção dos valores. Como já disse uma vez Delfim Netto , à época como 
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super ministro da economia da ditadura militar, “dívida se não se paga, dívida se rola”. 
Ao contrário dos indivíduos ou empresas, o Estado pode lançar novos títulos para 
manter a rolagem do estoque de dívida. Afinal, ninguém imagina que um determinado 
país vá mesmo zerar seu nível de endividamento. 
O aspecto mais relevante de todo esse debate, portanto, refere-se aos elementos que 
compõem a chamada “armadilha da dívida”. Isso significa olhar com mais atenção 
para fatores como o prazo dos títulos e, principalmente, as taxas de juros envolvidos 
nas respectivas operações. E aqui reside de fato o verdadeiro caminho para o caos: 
nessa subserviência cega, surda e muda frente à dominância do financeiro. 
A catástrofe atende pelo nome de financeirização. Simples assim! Nada de problemas 
estruturais com as contas relativas a sistemas de políticas públicas essenciais, tais 
como Regime Geral de Previdência Social (RGPS), Sistema Único de Saúde (SUS), 
Plano Nacional de Educação (PNE), Benefício de Prestação Continuada (BPC – 
idosos e deficientes) ou Bolsa Família. Esses contam suas fontes de financiamento e 
podem desempenhar a contento com suas obrigações constitucionais, desde que a 
economia não esteja passando por um ciclo recessivo como a atual. Nessas 
condições, as receitas tributárias caem e as necessidades de financiamento ficam a 
descoberto. Mas são dificuldades conjunturais e não impossibilidades estruturais. 
Superávit primário: R$ 4 trilhões de juros 
O regime de contabilidade orçamentária que mais drena recursos da maioria da 
população em benefício de uns poucos é aquele que eu costumo chamar de Regime 
Geral de Juros da Dívida (RGJD). Ao longo do ano passado essa conta chegou a 

apresentar um déficit equivalente a R$ 540 bilhões! Uma loucura! Trata-se de valores 
assegurados para promover a transferência de recursos da União para o pagamento 
de juros da dívida pública. Atualmente, o valor acumulado nos últimos 12 meses 
apresenta um saldo deficitário de R$ 390 bi. Mas o governo e a imprensa dominada 
pelo financismo insistem em propagandear que os maiores culpados pela suposta 
falência do Estado brasileiro seriam os aposentados e os pensionistas do INSS, que 
recebem a fortuna de um salário mínimo mensal em sua grande maioria. 
Não, definitivamente não! A nossa previdência social não tem nada a ver com o caos 
tão anunciado. O principal responsável pelas dificuldades enfrentadas atualmente na 
área fiscal chama-se superávit primário. Essa armadilha embutida deliberadamente na 
articulação da política econômica é o verdadeiro “agente da catástrofe”, se é para 

utilizarmos as mesmas imagens que querem nos impingir. A busca insana por saldos 
positivos nas contas não-financeiras do governo tem comprimido de forma sistemática 
as despesas públicas nas áreas sociais e nos investimentos. 
É bem verdade que os momentos de crescimento econômico mais geral, 
proporcionado em especial pelo boom das commodities, também propiciaram uma 
folga relativa nas contas da União e o modelo permitiu uma acomodação geral no 
interior da sociedade brasileira, sempre na base do “todos ganham”. Porém, à medida 
que as dificuldades no setor externo começaram a apresentar sua fatura, o sistema 
exigia medidas de rearranjo interno que os governos Lula e Dilma não ousaram 
adotar. 
Assim o fato é que a hegemonia do capital financeiro se consolidou tranquila e 

inabalável. Entre 1998 e os tempos atuais, o Estado sugou o valor de R$ 4 trilhões 
dos recursos da União para pagamento de juros. Achou o valor alto demais? Pois é 
isso mesmo: R$ 4 trilhões a valores atuais que deixaram de ser utilizados em políticas 
prioritárias e foram transferidos a um conjunto de atividades tão essenciais e 
geradoras de emprego, como é o caso da especulação rentista e financeira. 
Superar o caos e o pesadelo do financismo 
E o governo ainda vem nos vender a ilusão de que a PEC da redução das despesas 
está aí para oferecer credibilidade e responsabilidade à gestão fiscal, para que o nível 
de endividamento púbico possa ser reduzido. Pois a grande falácia reside justamente 
nessa mentira. Durante esse mesmo período em que o superávit primário imperou 
soberano, o estoque da própria dívida pública federal cresceu de forma absurda. Ela 

saiu de um valor próximo a R$ 1,8 tri a valores corrigidos e chegou aos atuais R$ 4 tri 
de estoque de setembro de 2016.  
Isso significa que todo esforço realizado pelo Brasil para honrar os compromissos 
financeiros com a banca e gerar mais de R$ 4 trilhões de saldos sucessivos de 
superávit primário ao longo de 1 anos de nada serviu. Pagamos esses juros todos e o 
total do estoque da dívida ainda mais do que dobrou ao longo do mesmo período. Ou 
seja, tudo nos leva a crer que a mesma espoliação deverá ocorrer ao longo dos 
próximos 20 anos, prazo previsto para a vigência do novo Regime Fiscal definido na 
PEC 55. 
Esse sim é o verdadeiro caos que continua a nos ameaçar uma vez mais. É urgente 

que todos nos despertemos e nos livremos do pesadelo do financismo. 
 
* Paulo Kliass é doutor em Economia pela Universidade de Paris 10 e Especialista em 

Políticas Públicas e Gestão Governamental, carreira do governo federal. 
 
http://cartamaior.com.br/?%2FEditoria%2FEconomia%2FOs-juros-a-divida-e-o-
caos%2F7%2F37122 

Os juros, a dívida e o caos 
 

A hegemonia do capital financeiro se consolidou tranquila: desde 1998, o Estado sugou o valor de R$4 trilhões dos recursos da União para pagamento de 
juros 
 

Paulo Kliass* 

 

http://cartamaior.com.br/?%2FEditoria%2FEconomia%2FOs-juros-a-divida-e-o-caos%2F7%2F37122
http://cartamaior.com.br/?%2FEditoria%2FEconomia%2FOs-juros-a-divida-e-o-caos%2F7%2F37122
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 Notícias 
Lucro somado de 4 bancos brasileiros é maior que o PIB 
de 83 países 
Maioria das nações com PIB abaixo desses ganhos fica na África e Ásia. 
Na soma, foi considerado o lucro do BB, Itaú, Bradesco e Santander. 
 

Anay Cury 
 

A soma do lucro registrado por quatro bancos brasileiros em 2013, que chegou a cerca 
de US$ 20,5 bilhões, é maior que o Produto Interno Bruto (PIB) estimado de 83 países 
no mesmo ano, segundo levantamento feito com base em dados do Fundo Monetário 
Internacional (FMI). Os lucros foram divulgados em reais e convertidos em dólar, 

considerando a cotação da quinta-feira (13/10). 
Os ganhos do Itaú Unibanco, do Bradesco, do Santander e do Banco do Brasil, 
juntos, são maiores que a soma de todas as riquezas produzidas no ano, por exemplo, 
de Honduras, na América Central. O PIB nominal do país atingiu US$ 18,87 bilhões. 
A maioria das nações cujo PIB ficou abaixo do lucro dos bancos está, principalmente, 
na África, na Ásia e Oceania. 
Por pouco, a soma dos ganhos dos bancos não ficou acima até da economia do 
Chipre, país europeu que passou por uma crise bancária no ano passado. Se não 

fosse o resgate de € 10 bilhões acordado com o Eurogrupo, as instituições financeiras 
do país poderiam ter quebrado e prejudicado toda a zona do euro. O PIB estimado 
para o Chipre em 2013 é de US$ 21,77 bilhões, segundo o FMI. 
Nesta quinta-feira, o Banco do Brasil anunciou ter registrado lucro líquido de R$ 15,75 
bilhões em 2013. O valor superou o lucro do Itaú Unibanco, de R$ 15,6 bilhões, que 
era, até a semana passada, o maior da história de todos os bancos brasileiros de 
capital aberto, segundo a Economatica. O recorde anterior era de 2011 e também 
pertencia ao Itaú. 
O lucro do Bradesco em 2013 ficou perto dos ganhos do Banco do Brasil e do Itaú, em 
R$ 12 bilhões. Entre os quatro bancos que já divulgaram seus balanços, o lucro do 
Santander foi o menor: R$ 5,7 bilhões. No ano passado, os quatro bancos mostraram 
resultados maiores do que os registrados em 2012. 
Veja países que têm PIB menor que a soma dos lucros dos bancos (em US$ 

bilhões):  
Tuvalu                                                 0,038 
Kiribati                                                 0,173 
Ilhas Marshall                                     0,193 
Palau                                                  0,247 
São Tomé e Príncipe                         0,311 
Est. Federados da Micronésia          0,339 
Tonga                                                 0,477 
Dominica                                            0,495 
Comoros                                            0,658 
Samoa                                               0,705 

Saint Vincent e Grenadines              0,742 
Saint Kitts e Nevis                             0,767 
Grenada                                            0,811 
Vanuatu                                             0,828 
Guiné Bissau                                    0,88 
Gambia                                             0,896     
Ilhas Salomão                                  1,099 
Antigua e Barbados                         1,22 
Seychelles                                        1,271 
Saint Lucia                                        1,377 
Djibouti                                              1,459 

Belize                                                1,637 
San Marino                                       1,866 
Cabo Verde                                      1,955 
Libéria                                               1,977 
República Central Africana              2,05 
Butão                                                2,133 
Maldivas                                           2,27 
Lesotho                                            2,457 
Burundi                                            2,676 
Guiana                                             3,02 
Eritrea                                              3,438 
Malawi                                             3,683 
Suazilândia                                     3,807 
Mauritânia                                        4,183 
Fiji                                                     4,218 
Barbados                                          4,262 
Togo                                                  4,299 
Montenegro                                      4,518 
Serra Leoa                                        4,607 
Suriname                                          5,009 
Timor-Leste                                       6,129 

Guinea                                              6,544 
Kosovo                                              6,986 
Quirguistão                                       7,234 
Níger                                                 7,304 
Ruanda                                             7,7 
Moldávia                                           7,88 
Haiti                                                   8,287 
 

Bahamas                                           8,373 

Tadjiquistão                                       8,537 
                                         

Benin                                                 8,359 
Bahamas                                           8,373 
Tadjiquistão                                       8,537 
Malta                                                  9,315 
Laos                                                  10,099 
Armênia                                            10,442 
Zimbábue                                         10,482 
Macedônia                                        10,507 
Madagascar                                      10,528 
Mongólia                                           11,139 
Nicarágua                                         11,284 

Mali                                                   11,37 
Sudão                                               11,772 
Ilhas Maurício                                   11,899 
Burkina Faso                                    12,126 
Namíbia                                            12,296 
Albânia                                              13,162 
Chade                                               13,589 
República do Congo                        14,253 
Jamaica                                            14,389 
Islândia                                             14,585 
Moçambique                                    14,669 
Senegal                                            15,355 
Botsuana                                          15,532 
Camboja                                           15,642 
Georgia                                             15,953 
Papua Nova Guiné                           16,095 
Brunei Darussalam                           16,564 
Guiana Equatorial                             17,08 
República Dem. do Congo               18,556 
Bósnia-Herzegovina                         18,867 
Honduras                                          18,877 
Nepal                                                19,341 
Gabão                                               19,965 
 
http://g1.globo.com/economia/noticia/2014/02/lucro-somado-de-4-bancos-
brasileiros-e-maior-que-o-pib-de-83-paises.html  

 
 
BR Distribuidora pode parar nas mãos do Itaú 
 
Investimentos Itaú (Itaúsa), da família de Roberto Setúbal, presidente 
do Itaú e que apoiou o impeachment da presidente Dilma Rousseff e a 

consequente ascensão de Michel Temer à Presidência, comunicou 
à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que entrou formalmente no 
processo competitivo de aquisição de participação societária na BR 

Distribuidora; segundo a empresa, ainda não houve oferta ou 
celebração de contrato com a Petrobras, que manteria 49% do capital 
votante e a maioria do capital social desta sociedade 

 
Em comunicado de fato relevante à Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM), a Investimentos Itaú (Itaúsa) anunciou que entrou formalmente 

no processo competitivo de aquisição de participação societária na 
Petrobras Distribuidora S.A. (BR Distribuidora). Operação é conjunta 
com Brasil Warrant Administração de Bens e Empresas S.A. e 

Cambuhy Investimentos Ltda. 
A Itaúsa, da família de Roberto Setúbal, presidente do Itaú e que 
apoiou o impeachment da presidente Dilma Rousseff e a consequente 

ascensão de Michel Temer à Presidência, ressalta que, até o presente 
momento, não houve qualquer oferta ou celebração de contrato com a 
Petrobras no que diz respeito à aquisição de participação societária na 
BR Distribuidora e que comunicará imediatamente qualquer proposta 

vinculativa relacionada a este negócio. 
Pelo comunicado à CVM, a Petrobras manteria 49% do capital votante 
e a maioria do capital social desta sociedade. "A Itaúsa esclarece, 

ainda, que a análise de novos investimentos não é um evento novo, 
dado que a companhia tem por objeto participar do capital de outras 
empresas e está continuamente avaliando potenciais operações que 

agreguem valor a seus acionistas", diz a entidade.  
 
http://www.brasil247.com/pt/247/economia/263504/BR-Distribuidora-pode-
parar-nas-m%C3%A3os-do-Ita%C3%BA.htm  
 

 
 
 

http://g1.globo.com/tudo-sobre/fmi/
http://g1.globo.com/tudo-sobre/bradesco/
http://g1.globo.com/economia/noticia/2013/03/chipre-e-eurogrupo-chegam-acordo-de-resgate-economico.html
http://g1.globo.com/economia/noticia/2013/03/chipre-e-eurogrupo-chegam-acordo-de-resgate-economico.html
http://g1.globo.com/tudo-sobre/banco-do-brasil/
http://g1.globo.com/tudo-sobre/itau-unibanco/
http://g1.globo.com/economia/noticia/2014/02/lucro-somado-de-4-bancos-brasileiros-e-maior-que-o-pib-de-83-paises.html
http://g1.globo.com/economia/noticia/2014/02/lucro-somado-de-4-bancos-brasileiros-e-maior-que-o-pib-de-83-paises.html
http://www.brasil247.com/pt/247/economia/263504/BR-Distribuidora-pode-parar-nas-m%C3%A3os-do-Ita%C3%BA.htm
http://www.brasil247.com/pt/247/economia/263504/BR-Distribuidora-pode-parar-nas-m%C3%A3os-do-Ita%C3%BA.htm


 

 

 4 de novembro de 2016 | Número 026 

 
Frente Brasil Popular 

 
 

São Paulo, 3 de Novembro de 2016 
  

Circular 36_2016: 11 de novembro: Dia Nacional de Greve 
 
  
A Frente Brasil Popular e a Frente Povo Sem Medo vem debatendo coletivamente, já há alguns meses, a necessidade de um greve nacional para demonstrar a 
indignação e a indisposição da classe trabalhadora e dos setores populares em aceitar a tentativa de retirada de direitos que vem sendo protagonizada pelo governo 
ilegítimo de Michel Temer com o apoio de uma maioria parlamentar de homens, brancos, ricos e conservadores.  
Em paralelo a esse debate as centrais sindicais CUT, CTB e INTERSINDICAL, que integram as frentes, têm buscado construir uma unidade de ação mais ampla com 
as demais centrais sindicais para fortalecer a resistência dos trabalhadores às medidas que estão em discussão no Congresso Nacional, como a PEC 241 (que agora 
tramita como PEC 55 no Senado) e àquelas já anunciadas pelo governo ilegítimo, como a Reforma da Previdência e a Reforma Trabalhista. Assim, foi definido o dia 
11 de novembro como Dia Nacional de Greve, apoiado por sete centrais sindicais. 
Também é fundamental destacar como importante componente da nossa mobilização a luta dos estudantes secundaristas e universitários que já ocupam mais de 
1000 escolas e 100 universidades por todo o Brasil numa verdadeira greve estudantil que deve se somar a mobilização do 11 de novembro, se posicionando contra a 
PEC 55, a autoritária reforma do ensino médio e o medieval projeto de lei da mordaça, em defesa da educação pública, gratuita e de qualidade. 
Os movimentos e coletivos de mulheres, por sua vez, em sintonia com as mulheres argentinas e de todo mundo têm organizado importantes mobilizações contra a 
violência e em defesa dos direitos das mulheres sob o lema Ni una a Menos e deverão organizar iniciativas que fortaleçam as mobilização dia 11. 
Assim, as frentes e os movimentos sociais, coletivos e entidades que as integram, chamam à mobilização o conjunto das organizações e os lutadores e lutadoras 
sociais comprometidas com a luta em defesa dos direitos e pelo fim desse governo ilegítimo e seu programa de retrocessos. A seguir enviamos um conjunto de 
orientações para preparação, mobilização e ação no Dia Nacional de Greve.  
 
Atividades preparatórias e de mobilização 
 
As Frentes, em diálogo com as centrais sindicais, devem organizar plenárias estaduais, regionais ou municipais, com o objetivo de construir a mobilização unitária do 
conjunto dos movimentos para o dia 11 de novembro. Consolidar a pauta e definir as estratégias para a paralisação.  
As centrais e/ou as frentes deverão produzir material massivo para panfletagem nos dias que antecedem a paralisação, denunciando os ataques aos direitos, 
alertando a população sobre a paralisação e explicando os seus motivos. 
Reafirmamos as orientações das centrais sindicais aos sindicatos no sentido de que sejam realizadas panfletagens, reuniões, debates, enquetes e assembleias nos 
locais de trabalho denunciando a agenda de retirados de direitos, construindo o Dia Nacional de Greve e a deliberação das cat egorias pela paralisação no dia 11 de 
novembro. 
É fundamental a discussão e a construção da paralisação em todos os sindicatos, mas em particular com aqueles do ramo dos transportes, cujo os trabalhadores/as 
são responsáveis por viabilizar a chegada da maioria dos trabalhadores/as aos seus locais de trabalho.  
As centrais sindicais nos estados e as entidades dos ramos (federações e confederações) também devem organizar a mobilização nas suas áreas de atuação, 
enriquecendo a pauta com a luta contra as iniciativas de governo estaduais e patrões que prejudiquem os trabalhadores/as. (Ex.: parcelamento de salários, reformas 
previdenciárias estaduais, terceirização, demissões, reajustes abaixo da inflação, etc.) 
Considerando a aprovação da PEC 241 na Câmara dos Deputados (a partir de agora PEC 55, no Senado Federal), intensificar a denúncia através de materiais, 
escrachos em aeroportos, escritórios e residências dos senadores/as que se manifestam favoráveis ao congelamento do orçamento para as políticas públicas pode 
ser uma importante iniciativa de agitação prévia ao dia da paralisação. 
Os estudantes devem intensificar e ampliar o número de escolas e universidades ocupadas, ampliando a resistência e exigindo a retirada de projetos antidemocráticos 
como a reforma do ensino médio, apresentada pelo governo, e a lei da mordaça, em debate na Câmara dos Deputados, e buscando derrotar as iniciativas lesivas à 
educação pública, como o congelamento do investimento em educação pelos próximos 20 anos, pretendido pela PEC 55, o qual já foi brutalmente atacado pela 
revisão da lei de partilha do do pré-sal, aprovada no congresso. 
 
Formas de ação 
 
O objetivo do dia 11 é paralisar, com a maior amplitude possível, a atividade produtiva e os serviços, mostrando àqueles que querem governar contra o povo que não 
é possível fazê-lo sem enfrentar muita resistência e indignação popular. Com este sentido em mente os movimentos podem atuar de diversas formas:  
Construindo comandos locais, por cidade, bairro ou região que coordenem a ação em cada localidade, envolvendo sindicatos e movimentos sociais. 
Articulando-se ao movimento sindical na organização de piquetes e assembleias na entrada dos locais de trabalho conclamando os trabalhadores/as à paralisação. 
Organizando manifestações com suas bases, em pontos estratégicos e simbólicos que demarquem como a retirada de direitos irá impactar os trabalhadores/as (Ex.: 
Agências do INSS, Superintendências da Caixa Econômica Federal, Agências do Banco do Brasil, Superintendência do INCRA, escri tórios do Ministério da Educação 
ou do Ministério da Saúde, sedes da Petrobrás, etc.) 
Ampliando, fortalecendo e apoiando a ocupação das escolas, institutos e universidades e pautando, nesta data, os ataques aos direitos dos trabalhadores/as da 
educação e a importância da unidade de estudantes, professores e demais trabalhadores da educação na luta em defesa dos direitos. 
Realizando ocupações e trancaços de estradas e avenidas em defesa das políticas públicas de salário mínimo, de moradia, de proteção social, da reforma agrária e 
da agricultura familiar, todas ameaçadas pela emenda constitucional que congela o investimento social por até 20 anos! 
Realizando escrachos, esquetes, aulas públicas e outras iniciativas em locais públicos simbólicos e identificados com os líderes do golpe contra o povo: parlamentares 
e governadores que se manifestam a favor da retirada de direitos, ministros do governo golpista e é claro o presidente ilegítimo Michel Temer.  
A unidade da esquerda, que resistiu e mostrou ao país e ao mundo que aqui se realizava um golpe contra a democracia, enfrentando o massacre midiático e a 
radicalização conservadora, agora deve se renovar na luta contra o governo ilegítimo e seu programa neoliberal. Suprimir direitos e democracia e ampliar os recursos 
públicos para o lucro da iniciativa privada e do capital financeiro, destruindo o Estado brasileiro e a soberania nacional é o objetivo deles. Não passarão!  
 
 
 

Nenhum direito a Menos! 
Contra a PEC 55 e a Reforma da Previdência! 

Fora Temer! 
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 Acontecendo 

 

  

 
 
Série de Debates 
“PEC 241 e o impacto na vida do povo brasileiro” 
Data: 08/11 
Local: Auditório do Sindicato dos Servidores 
Públicos Federais (SINDSEP-DF) 

 
 

 

 
 
 

Ciclo de Debates  
“Democracia e Fortalecimento do Projeto Político-

Organizativo da CUT” 
 
Data: 4 e 5 de novembro de 2016 
Local: CUT-RR (Av. Mário Homem de Melo, 3873 – Buritis 
– Boa Vista) 
Promoção: Secretaria de Organização e Secretaria Geral 
da CUT Nacional e CUT-RR 

 

 

 

 

 

A Escola Centro Oeste (ECO/CUT), a Secretaria Nacional de 

Relações de Trabalho (SRT/CUT) e a FETEC/CN (Federação Centro 
Norte dos Bancários da CUT), realizam o debate  

Austeridade e Retrocesso 
09 de novembro – Auditório CUT Brasília 

 
PROGRAMAÇÃO 
  

09h00 – Saudação Inicial 
FETEC/CN – José Avelino  
ECO/CUT – Roberto Miguel 

SRT/CUT – Graça Costa  
FES – Gonzalo Berron (a confirmar) 
Fórum Brasil 21 – Jacy Afonso 

  
09h30 – Austeridade e Retrocesso 

Pedro Paulo Bastos - UNICAMP 

Leandro Horie – DIEESE  
                               Julio Miragaya – CONFECON  

Mediação – Graça Costa e Gonzalo Berron (a 

confirmar) 
  

11h00 – Debate 

  
12h30 – Encerramento 

 

 
1º Seminário da Regional VIII da ANAPAR (DF, GO, TO, MT, MS) 
 

Local: Sindicato dos Professores do DF (Sinpro/DF - Setor de 
Indústrias Gráficas, Quadra 6, Lote 2260, Brasília/DF) 
 

Inscrição: http://www.anapar.com.br/seminario_df/inscricoes/ficha.php  
R$ 205,00 (sócios); R$ 255,00 (não sócios) 

 

 

http://www.anapar.com.br/seminario_df/inscricoes/ficha.php
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O que é Tuxaua? 

 
Tuxaua é um termo indígena cujo significado varia 
conforme a tribo. Entre os sateré–mawé, por 
exemplo, o grau de influência política de um tuxaua 
oscila segundo inúmeros critérios, como seu 
conhecimento sobre o tempo dos antigos (história e 
mitologia de sua gente), sua capacidade como 
orador, seu grau de generosidade, sua habilidade 
para conduzir os problemas internos de sua 
comunidade e a tônica de suas relações com os 
agentes da sociedade, como patrões e políticos 
locais. 
 
Tuxaua, também é sinônimo daquele que observa, 
articula,  fomenta e motiva as capacidades 
pessoais e coletivas de seu povo.  
 
A liderança do Tuxaua se caracteriza pela forma 
consensual como é exercida. É antes de tudo um 
articulador das intenções do grupo e coordenador 
das atividades. Portanto, tem que conviver e 
administrar as outras instâncias de liderança que 
coexistem em seu espaço de vida e atuação. É, 
então, o articulador e mobilizador das pessoas as 
quais lidera e representa. 
 
Tuxaua foi escolhido como nome deste Boletim 
para homenagear a população indígena, presente e 
representativa no Centro-norte do Brasil e que tanto 
tem a nos ensinar sobre organização, respeito 
mútuo, liderança e articulação de ações. 
 
O Boletim tem por objetivo estimular o debate, 
socializar informações e agendas, especialmente 
as de formação, dos sindicatos filiados à FETEC-
CN/CUT. 
 

Boletim InFormativo da Secretaria de Formação 
FETEC-CUT/Centro Norte 
Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 2254, Ed. American Center. Sala 1209 – Bairro Jardim 
Aclimação – Cuiabá – MT  
Fone: (65) 3363 6600 
 
E-mail Secretaria de Formação: formação@feteccn.com.br 
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