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Os Sindicatos dos Metalúr-
gicos, Bancários, Asseio e
Conservação, Rodoviários,
CNTM, Federação dos Meta-
lurgicos do Rio de Janeiro e
as Centrais sindicais CTB e
Força Sindical mobilizam os
trabalhadores em apoio a luta
na defesa da Justiça do Traba-
lho, em função do corte no
orçamento que está obrigando
o órgão a adotar medidas
emergenciais de contenção de
despesas, causando aumento
do número de processos à
espera de julgamento.
São graves as consequências
da política de cortes orça-
mentários praticada pelo
atual governo federal e que
vem prejudicando o judiciário
trabalhista brasileiro, inclu-

CAMPANHA NACIONAL EM DEFESA DA JUSTIÇA DO TRABALHO

Sindicatos se unem
em defesa da Justiça

do Trabalho
sive colocando sob risco do
fechamento dos órgãos da
Justiça do Trabalho. Segundo
a Associação dos Magis-
trados da Justiça do Trabalho
(Anamatra), a redução da
verba vem comprometendo,
de forma agressiva, o funcio-
namento dos órgãos de pri-
meiro e segundo graus,
colocando em risco os direitos
fundamentais e sociais da
classe trabalhadora.
Foram cortes de 90% nos
investimentos e 30% no cus-
teio de despesas, solicitados
no Orçamento de 2016. Essa
verba é usada na manu-
tenção da estrutura de fun-
cionamento da Justiça, como
aluguéis de fóruns, vagas
abertas e que não podem ser

preenchidas por desembarga-
dores, juízes e servidores,
além da redução de horários
de atendimento em quase to-
das as 24 Regiões do Trabalho
espalhadas em todo o país.
Esses cortes atingem, em
cheio, a classe trabalhadora,
porque é quem reclama das
obrigações não cumpridas
pelo empregador. Portanto,
todos os trabalhadores devem
se unir e se mobilizar pela
recomposição desse orça-
mento. Magistrados, servi-
dores, trabalhadores, advo-
gados, parlamentares, sin-
dicatos, além de outras
associações e entidades
devem se unir em busca de
providência capaz de resta-
belecer esses recursos.

VAMOS JUNTOS DIZER NÃO AO SUCATEAMENTO DA JUSTIÇA DO TRABALHO,
QUE PREJUDICA A LUTA PELOS DIREITOS DA CLASSE TRABALHADORA.


