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NOTA PÚBLICA EM RESPEITO À DEMOCRACIA, À CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AOS MINISTROS DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

 

A ANAMATRA – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MAGISTRADOS DA JUSTIÇA DO TRABALHO, 

entidade da sociedade civil que congrega cerca de 3.600 magistradas e magistrados do Trabalho de todo 

o Brasil, vem a público reafirmar o respeito à democracia, à Constituição Federal e aos membros do 

Poder Judiciário, diante das graves ameaças e agressões proferidas, que caracterizam preocupante crise 

institucional e desrespeito à Constituição e a independência dos Poderes da República. 

O Brasil já conviveu com períodos ditatoriais que comprometeram a liberdade de expressão, 

obstando o desenvolvimento e a manutenção de uma sociedade livre, justa e soberana, de modo que 

quaisquer investidas contra a democracia e a Constituição Federal devem ser repudiadas com 

veemência e forças necessárias, a fim de coibi-las definitivamente.   

A relação harmônica entre os Poderes republicanos constitui alicerce primordial do Estado 

Democrático de Direito, que pressupõe o respeito ao papel institucional das autoridades neles 

investidas, inclusive quanto à urbanidade recíproca em palavras e atitudes. Atentar contra o livre 

exercício de qualquer Poder, especialmente o Poder Judiciário neste momento, consubstancia-se em 

conduta considerada constitucionalmente grave (art. 85, II). 

É necessário posicionar-se com absoluta firmeza e veemente repulsa diante de toda e qualquer 

declaração ou conduta, que venha, por via direta ou oblíqua, lesar o princípio harmônico republicano, a 

autonomia e a independência do Poder Judiciário, bem como que objetive desvirtuar ou mesmo 

aniquilar a democracia, tão penosamente construída, mantida e aprimorada pelo sistema constitucional 

vigente.  

A Constituição Federal tem, como um de seus pilares fundamentais, a divisão dos Poderes da 

República, pelo que é de inquestionável dever o respeito mútuo, seja em palavras, gestos e ações, o que 

representa a essência da responsabilidade inerente ao cargo de cada um de seus membros. 

Assim, a ANAMATRA externa sua irrestrita solidariedade ao Supremo Tribunal Federal e seus 

Ministros, alvos de injuriosos ataques, desferidos em razão do desempenho de seu imprescindível dever 

de prestar jurisdição sob a luz da Constituição Federal, norma fundamental ainda mais relevante nos 

tempos atuais. A democracia está intrinsecamente relacionada à independência judicial. A magistratura 

trabalhista não se omitirá hoje e sempre na necessária defesa do Poder Judiciário. 
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