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Às vésperas das eleições, 
servidores cobram direitos e 

denunciam ‘traidores’
Dando sequência à cobertura 

eleitoral, nesta edição o Jornal do 
Judiciário traz a lista de deputados 

por São Paulo candidatos à reeleição 
ou ao Senado em 2018 que votaram 

contra os trabalhadores; Marcha 
a Brasília no dia 13/9 e atuação 

durante as eleições são parte das 
iniciativas para manter direitos e 

reverter contrarreformas.

Assembleias discutem 
prestação de contas e 
mobilização
Página 3

Inscrições para diretoria 
de base de 10 a 19 de 
setembro 
Página 4

Especial discute direitos 
das mulheres
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Neste mês de setembro o funcionalismo público 
intensifica o processo de mobilização em defesa 
de direitos. As manifestações marcadas para o dia 
13 em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF), 
no dia da posse do ministro Dias Toffoli na pre-
sidência da Corte, são as primeiras de uma série 
de ações que acontecerão ainda durante o perío-
do eleitoral. O objetivo é que as categorias este-
jam preparadas para enfrentar a onda de novos 
ataques anunciada para depois do pleito.

A ‘reforma’ da Previdência vem sendo pautada 
pelo empresariado, governo e candidatos mais 
bem colocados nas pesquisas como um tema “in-
contornável”. Após negociar com a cúpula do STF 
o reajuste de 16,38% que atingirá também procu-
radores, parlamentares e o alto escalão do gover-
no, Michel Temer  editou a Medida 
Provisória 849/2018 para postergar 
e cancelar reajustes já previstos em 
lei para diversas carreiras do Exe-
cutivo Federal. O afago aos juízes 
- fruto de uma barganha e repudia-
do pelos servidores e o Sintrajud - 
custou também a retirada de verbas 
dos investimentos públicos.

E até o fechamento do prazo para 
inclusão de propostas no projeto 
de Lei Orçamentária para 2019 (fe-
chado em 31 de agosto por manobra inserida na 
LDO), seguindo o padrão do governo federal, a 
presidenta do STF, ministra Cármen Lúcia, ne-
gou-se a dialogar com as entidades representativas 
da categoria. A Fenajufe e os sindicatos cobram 
a abertura de negociação sobre a política salarial 
após a integralização das parcelas conquistadas na 
greve de 2015. A última etapa do reajuste previsto 
na Lei 13.317/2016 será incorporada em janeiro 
do ano que vem, sem alternativa posterior.

Cármen Lúcia deixa o mandato no próximo dia 
13 tendo recebido apenas uma vez, às vésperas 
do recesso, a direção da Fenajufe. De outro lado, 
não moveu esforços para que fosse a julgamen-
to o escandaloso auxílio-moradia pago há quase 

quatro anos a juízes em todo o país por força de 
liminar conferida pelo ministro Luiz Fux. En-
quanto se omitia frente à benesse assegurada aos 
magistrados por vias questionadas até mesmo por 
integrantes da Corte, Cármen comandou o julga-
mentos como o que permite descontar dias de 
greve de servidores públicos, o que tornou a desa-
posentação ilegal, a rejeição dos questionamentos 
às Funpresps, entre outros. A Comissão Interdis-
ciplinar criada no STF também ficou paralisada 
em toda a Era Cármen Lúcia.

Os sindicatos e a Federação vão cobrar que 
Dias Toffoli respeite as demandas dos servido-
res e entidades representativas. E que paute o 
reconhecimento da indenização pelo descum-
primento da data-base.

As organizações sindicais tam-
bém reforçam no dia 13 e nas jorna-
das rumo à greve geral aprovada no 
Seminário do Fórum das Entidades 
Nacionais do funcionalismo (Fona-
sefe) a denúncia do papel ao qual o 
STF tem se prestado, de desmontar 
o ordenamento jurídico trabalhista 
e os preceitos constitucionais de re-
gulação das relações capital-traba-
lho. A última e escandalosa decisão 
nesse sentido foi legalizar a terceiri-

zação sem limites – que pode afetar de morte os 
serviços públicos, incluindo o Judiciário.

Tragédia imensurável
Trazemos um segundo tema ao editorial do Jor-

nal do Judiciário: a destruição do Museu Nacio-
nal, consumido no incêndio do último dia 2. A 
perda irrecuperável de milhares de anos de histó-
ria da humanidade e de um patrimônio cultural 
inigualável é o mais gritante produto de anos de 
desinvestimento no setor público. O neoliberalis-
mo - que chegou para ficar no país com Fernando 
Collor, na década de 1990, e segue sendo a carti-
lha dos governantes - é a verdadeira causa de uma 
das maiores tragédias recentes em nosso país.

EDITORIAL
Agenda

Editora: Luciana Araujo | Jornalistas: Hélio Batista Barboza e Shuellen Peixoto | Colaboração: Hélcio Duarte Filho  |  Diagramação: Roberto Lima   |   Tiragem: 12.000 exemplares

Diretoria: Tarcisio Ferreira, Lynira Rodrigues Sardinha, Lucas José Dantas Freitas, Fabiano dos Santos,  Luciana Martins Carneiro, Ester Nogueira de Faria, 
Maria Ires Graciano Lacerda, Claudia Vilapiano Teodoro de Souza, Claudia Renata de Morais Araújo, Maurício Rezzani, Marcus da Silva Vergne, Antonio 
Carlos Lauriano da Silva, Henrique Sales Costa, Ana Luiza de Figueiredo Gomes, Inês Leal de Castro, Gilberto Terra, Eliseu da Silva Trindade, Tauff Ganem 
de Abreu, José Dalmo Vieira Duarte, Fausta Camilo Fernandes

Sede: Rua Antônio de Godói, 88 - 16º and. - São Paulo / SP - CEP 
01034-902 - Tel.: (11) 3222-5833 - Fax: 3225-0608 - Email: sintra-
jud@sintrajud.org.br
Subsede Baixada Santista: Rua Adolfo Assis, 86 - Vila Belmiro - CEP 
11075-360 - Tel.: (13) 3238-3807 Santos/SP - Email: sintrajudsan-
tos3@gmail.com

Órgão Oficial do Sindicato dos Trabalhadores do 
Judiciário Federal no Estado de São Paulo

Jornal do Judiciário

Inscrições para a 7ª 
Mostra de Artes

O corpo de trabalhadores do Judiciário 
Federal no Estado de São Paulo “esconde” 
vários talentos. Servidores que são mú-
sicos, artistas plásticos e de teatro, dra-
maturgos, fotógrafos, escultores, poetas, 
cordelistas e dançarinos desenvolvem 
suas carreiras muitas vezes sem muito 
apoio e divulgação.

Para valorizar também as expressões ar-
tísticas dos servidores, o Sintrajud retoma 
neste ano a realização da Mostra de Artes. 

A partir do dia 20 de setembro as inscri-
ções serão abertas, até 10 de outubro, no 
site do Sindicato (www.sintrajud.org.br). 
A atividade já está agendada, para 20 de 
outubro, e será parte das iniciativas do Sin-
trajud em homenagem ao Dia do Servidor 
Público.

‘Ponte’ de Temer leva Brasil cada vez mais à beira do abismo

“Seguindo o padrão 
do governo federal, 
a presidenta do STF, 
ministra Cármen Lúcia, 
negou-se a dialogar 
com as entidades 
representativas da 
categoria”

Saúde: Sindicato discute 
autogestão e licitações

A autogestão em planos de 
saúde foi discutida em semi-
nário realizado pelo Sintra-
jud no dia 24 de agosto, em 
parceria com a Associação 
dos Magistrados da 2ª Re-
gião, o TRT-2 e sua Escola Ju-
dicial. O evento foi mais uma 
das iniciativas do Sindicato 
para levar os tribunais do Ju-
diciário Federal em São Paulo 
a discutirem a possibilidade 
de implantar o modelo. (Veja 
a cobertura do seminário no 
site do Sintrajud).

Licitações
Os servidores do TRE 

aguardam o edital de licita-
ção para o plano de saúde 
opcional que o Tribunal pas-
sará a oferecer. O Sindicato 
segue cobrando, e o TRE se 
comprometeu a discutir o do-
cumento com os servidores.

No TRF-3 e na JF da capi-
tal, a licitação do novo plano 
avançou um passo: a contra-
proposta da Amil foi aceita 
pela Comissão de Licitações, 
que passou a analisar a do-
cumentação da operadora. 
O Sintrajud e a categoria 
reivindicam que o Tribunal 
abra discussão sobre a tabe-
la de custeio.

Atividades previstas

10 a 19/9 - Inscrição de candidaturas à diretoria de base (confira 
regimento e edital em www.sintrajud.org.br).
- Abertura de inscrições para expor trabalhos na 7ª Mostra de 
Artes do Sindicato (em www.sintrajud.org.br).
13/9 - Ato nacional em frente ao STF, com caravanas a Brasília, 
pela data-base, revogação da EC-95 e reajuste aos servidores.
- Reunião do Núcleo de Aposentados, no Hotel São Paulo Inn 
(Largo de Santa Efigênia, 44, Centro), às 14h.
15/9 - Curso ‘Filosofia Crítica do Direito’, com Mauro Luis Iasi, 9h 
no Hotel São Paulo Inn.
- Assembleia Ordinária de Prestação de Contas, 14h no Hotel São 
Paulo Inn, seguida de assembleia extraordinária.
16/9 - Prazo final para inscrição no 2º Concurso de Fotografias 
do Sintrajud.
19/9 - Visita guiada organizada pelo Núcleo de Aposentados à 
exposição ‘Dom Paulo Evaristo Arns: 95 anos’ no Centro Cultural 
dos Correios (Av. São João, s/nº, centro da capital), às 14h.
- Julgamento das fotos inscritas ao 2º Concurso de Fotografias 
do Sintrajud, às 19h, no Hotel São Paulo Inn.
23/9 - Último dia da exposição ‘Dom Paulo Evaristo Arns: 95 
anos’ no Centro Cultural dos Correios (Av. São João, s/nº, centro 
da capital), das 11h às 17h.
26/9 - Reunião do Núcleo de Aposentados, no Hotel São Paulo 
Inn às 14h.
- Abertura da Tribuna de Debates sobre a descriminalização do 
aborto, com data-limite de 3/9 para publicação no Jornal do 
Judiciário.
29/9 - Curso ‘Filosofia Crítica do Direito’, com Flávio Roberto Ba-
tista, 9h no Hotel São Paulo Inn.
- Seminário sobre a ADPF 442 e a descriminalização do aborto 
em julgamento no STF, às 14h no Hotel São Paulo Inn.
05/10 - Prazo final de inscrições para expor trabalhos na 7ª Mos-
tra de Artes do Sintrajud.

Atividades realizadas desde o JJ577
20/8 - Início da pesquisa sobre saúde e condições de trabalho 
dos oficiais de justiça (acesse em www.sintrajud.org.br).
21/8 - Reunião com a Diretora do Foro da Justiça Federal.
22/8 - Fim do prazo para envio de contribuições à Tribuna de 
Debates do Sindicato para a assembleia do dia 25/8.
- Visita à JT em São Bernardo do Campo.
24/8 - Seminário sobre autogestão em saúde, promovido pelo 
Sintrajud, Amatra-2, TRT-2 e Ejud-2.
- Participação em evento sobre assédio sexual no Judiciário, no 
Fórum Pedro Lessa.
24 a 26/8 - VI Encontro dos Aposentados e Pensionistas do Judi-
ciário Federal da Região Sudeste, em Vitória (ES).
27 a 31/8 - V Congresso Internacional de Ciências do Trabalho, 
Meio Ambiente, Direito e Saúde.
28/8 - Reunião do Fórum dos Servidores Públicos no Estado de 
São Paulo (foto abaixo).
30/8 a 01/9 - Seminário Nacional do Fonasefe sobre data-base, 
negociação coletiva e revogação da EC 95, no DF.
31/8 - Abertura da Tribuna de Debates sobre a descriminaliza-
ção do aborto, com data-limite de 3/9 para publicação no Jor-
nal do Judiciário.
01/9 - Curso ‘Filosofia Crítica do Direito’, com Márcio Bilharinho.
03/9 - ‘Pé na Estrada’ em visita à JF em Campinas e acompanha-
mento de evento sobre a ‘Rede PJe’.
05/9 - ‘Pé na Estrada’ em visita à JF e JT em São Bernardo.
- Debate entre os servidores da categoria que são candidatos nas 
eleições 2018 (assista ao vídeo no Facebook do Sindicato).
04 a 06/9 - XI Congresso Nacional dos Oficiais de Justiça.

Fabiano dos Santos
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MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2017 TOTAL ANO
Saldo inicial em 01/01/17 1.286.616,16
Receita de mensalidades  7.868.110,80 
Receita outras (outros ingressos: futebol, festas, etc)  19.177,03 
Despesas normais e extraordinárias  (7.866.398,25)
Reembolso e Restituições  63.452,92 
Resultado dos convênios  90.557,07 
Resultado da conta imposto sindical  248.924,69 
Resultado da conta Fundo de Mobilização  70.704,39 
Saldo Consolidado  1.781.144,81 

Descrição do saldo em 31/12/17
Caixinha  Sede, Subsede Santos e Subsede Santos Festas 9.439,44
Contas correntes BB e CEF  disponível 614.705,47
Contas Poupanças BB e CEF - F.Mobilização/Imp.Sindical/F.Reserva 1.156.999,90

1.781.144,81

RECEITAS ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS
Receita de Mensalidades dos sócios  7.868.110,80 
Outras receitas (ingressos, rateios)  19.177,03 
Reembolso e Restituições  63.452,92 
TOTAL DAS RECEITAS 7.950.740,75

DESPESAS
MOBILIZAÇÕES E ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-SINDICAL 3.213.710,95
Salários, benefícios e encargos relativos a funcionários 662.761,51
Greve. Infraestrutura da mobilização e das Campanhas; Atividades 
em Brasília 569.481,74

Ressarcimento aos tribunais da licença para mandato classista 660.757,31
Eventos culturais e esportivos; Festas, brindes final de ano e Dia 
Internacional Mulher; Oficinas Dança, Teatro e Percussão; 
custos operacionais

381.692,19

Apoio aos movimentos sociais e eleições sindicais 148.588,08
Congresso Conlutas e Fenajufe 27.120,00
Eleições de diretoria de base 0,00
Coletivo de Saúde, Coletivo de Formação , Econômico e Político 269.662,02
Reuniões da diretoria executiva, Conselho de Base, Conselho Fiscal, 
outras despesas 33.442,14

Núcleo dos Aposentados 39.671,44
Congresso Sintrajud 168.158,85
Eleições Sintrajud 249.259,97
Campanhas (Assédio Moral, Sindicalização, Pesquisa Perfil Categoria, Ações) 3.115,70

CONTRIBUIÇÕES FEDERATIVAS 969.633,93
Mensalidade à Fenajufe 646.422,63
Mensalidade à CSP Conlutas 323.211,30

IMPRENSA  1.117.941,74 

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO 2017 DO SINTRAJUD 
Realizado de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2017 (valores em Reais)

Salários, benefícios e encargos relativos a funcionários e assessorias 677.094,63
Impressão, diagramação e  distribuição de publicações, jornais e boletins 361.119,02
Fotógrafos, filmagens, transmissões ao vivo,  hospedagem do site e 
assinatura de publicações; deslocamentos 79.728,09

ADMINISTRATIVAS  843.111,37 
Salários, benefícios e encargos relativos a funcionários e estagiários 421.814,31
Manutenção da sede e apartamentos, veículos e equipamentos 
e sistema; consumo e custos operacionais; Taxas legais e 
impostos;honorários advocatícios.

383.136,81

Telefonia e internet 38.160,25

JURÍDICO 1.313.661,79
Salários, benefícios e encargos relativos a funcionários, estagiários 
e assessorias

1.226.833,44

Honorários advocatícios e periciais de terceiros 25.190,86
Custas Processuais, sucumbências,  deslocamentos, correio, cópias 
e cartório. Publicações afins. 61.637,49

SUBSEDE SANTOS 238.951,52
Salários, benefícios e encargos relativos a funcionário 160.676,84
Despesas administrativas e manutenção da subsede 78.274,68

DESPESAS FINANCEIRAS 10.529,30

DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS 158.857,65
Indenizações trabalhistas e honorários advocatícios trabalhista 16.813,75
Investimentos em aquisição de Equipamentos, mobiliário e pequenas 
obras na sede 39.410,55

Investimentos em TI 15.769,03
Empréstimo e Despesas Reembolsáveis 86.864,32

TOTAL DAS DESPESAS 7.866.398,25

Resultado do Fundo de Mobilização  70.704,39 
Arrecadação com bônus e rendimentos da poupança (-) tarifas bancárias  70.204,39 
Arrecadação com doação do Imposto Sindical  -   
Recebido dos servidores - doação F.Mobilização  -   
Doação Quintos  500,00 

Resultado do Imposto Sindical  248.924,69 
Repasse do IS pela JF e TRF 2017  1.176.259,51 
Doação do Imposto Sindical ao Fundo de Mobilização  -   
Devolução aos servidores JF e TRF (excluídos estornos bancários)  (927.334,82)

Resultado da Movimentação dos Convênios  90.557,07 
Saldo da Movimentação da Amil  (12.997,24)
Saldo da Movimentação da Claro  103.554,31 

Conforme anunciado na edição de número 
577 do Jornal do Judiciário - e editais publi-
cados no site do sindicato e no jornal ‘Agora 
S.Paulo’ - acontece neste sábado (15 de se-
tembro), às 14 horas, a assembleia anual or-
dinária de prestação de contas e previsão or-
çamentária. Devido à reforma no Sindicato, a 

atividade será no Hotel São Paulo Inn (Largo 
de Santa Efigênia, 44, Centro).

Na sequência, acontece nova assembleia ex-
traordinária para fortalecer a mobilização em 
defesa de direitos.

Abaixo publicamos o demonstrativo finan-
ceiro relativo ao ano passado. Os documen-

tos contábeis estão à disposição na sede do 
Sintrajud entre os dias 11 e 14 de setembro, 
das 11h às 16h, e no dia 15 das 10h às 12h. 
Servidores sindicalizados têm acesso à conta-
bilidade a qualquer tempo, bastando agendar 
junto à tesouraria. O site também disponibili-
za os demonstrativos.

Assembleias dia 15 discutem contas e 
mobilização por reajuste e data-base

PRESTAÇÃO DE CONTAS



4 - Jornal do Judiciário Segunda-feira, 10 de setembro de 2018

Shuellen Peixoto

Estão abertas as inscrições para a eleição 
da diretoria de base do Sintrajud. Todos os 
trabalhadores do Judiciário Federal de São 
Paulo que sejam filiados ao Sindicato po-
dem se inscrever para concorrer ao pleito 
até o dia 19 de setembro através do site do 
Sindicato.  A votação acontecerá nos locais 
de trabalho entre os dias 15 e 19 de outubro.

O Conselho de Base é a instância delibe-
rativa para formulação das estratégias e pla-
nos de luta do Sindicato. Mas sua principal 
função é aproximar a entidade da categoria, 
sendo o conselheiro um dos responsáveis 
por manter os trabalhadores informados 
sobre as iniciativas do Sintrajud e por infor-
mar à diretoria executiva sobre a necessida-
de de atuação para resolver problemas do 
local de trabalho que representa.

É o diretor de base quem tem a respon-
sabilidade de assegurar que os materiais 
informativos do Sindicato cheguem aos 
trabalhadores. Também é papel do repre-
sentante de base encaminhar as decisões 
aprovadas em assembleia (setorial ou ge-
ral) da categoria, organizar e realizar reu-
niões no seu local de trabalho e convocar 
assembleias para questões específicas da 
unidade ou regionais.

Na opinião do diretor do Sintrajud Fa-
biano dos Santos, servidor do TRT, cons-
truir uma diretoria de base forte e com 

representação em todo o Estado é um dos 
grandes desafios da atual gestão do Sindi-
cato. “Queremos estar cada vez mais próxi-
mos da categoria, e o diretor de base é o elo 
entre os servidores e a diretoria”, afirmou. 
“Queremos colocar em prática o projeto de 
assembleias descentralizadas com vídeo-
conferência, até para isto, é imprescindível 
formarmos uma boa diretoria de base, em 
especial no interior”, ressaltou Fabiano.

Sobre a eleição
Este ano a eleição contará com algumas 

novidades, sempre com o objetivo de am-
pliar a representatividade dessa instância.  
Pela primeira vez na história do Sintrajud 
será possível eleger diretores de base dos 
cartórios eleitorais. Neste caso, serão elei-
tos representantes por regiões (referencia-
das nas Regiões Administrativas oficiais 
do Estado, como demonstrado no quadro 
ao lado).

Além disso, o regimento também esta-
beleceu uma ampliação na representação 
dos servidores por prédio, para garantir 
que locais de trabalho que hoje não têm 
diretoria de base passem a ter. Todo local/
região que tenha pelos menos três associa-
dos poderá ter representante eleito.

Já os representantes dos aposentados  e 
pensionistas serão eleitos no Encontro 
Estadual dos Aposentados, marcado para 
acontecer no dia 7 de novembro.

Estão abertas as inscrições para a eleição 
da diretoria de base do Sintrajud

Podem se candidatar todos os servidores filiados ao Sindicato; eleições acontecem entre os dias 15 e 19 de outubro.

Os associados terão direito de eleger, em seus respec-
tivos locais de trabalho, dentre os associados neles lo-
tados, diretores de base na seguinte proporção:

03 a 25 associados podem eleger 1 diretor de base

26 a 50 associados podem eleger 02 diretores de 
base

51 a 100 associados podem eleger 03 diretores de 
base

E acima de 100 associados podem eleger mais 1 
diretor de base a cada 100 ou fração.

Para ser eleito, o candidato precisa ter no mínimo 
3 votos em seu fórum, prédio ou região.

Sobre a votação

PARTE INTEGRANTE DO ESTATUTO DO 
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO 

JUDICIÁRIO FEDERAL NO ESTADO DE SÃO 
PAULO – SINTRAJUD (ART.20)

(Aprovado em Assembleia Geral 
Extraordináriarealizada em 

25/08/2018)

Art. 1º – A Diretoria de Base é órgão cole-
giado constituído por diretores de base elei-
tos pelo seu respectivo local de trabalho, 
conforme estabelece o art. 20 do Estatuto 
do SINTRAJUD.
Parágrafo Único: Define-se como local 
de trabalho cada fórum ou unidade admi-
nistrativa dos órgãos que compõem a base 
territorial do SINTRAJUD, conforme art. 4º 
do Estatuto do Sindicato.
Art. 2º – A coordenação das eleições para 
a Diretoria de Base será realizada pela Dire-
toria Executiva do SINTRAJUD, bem como os 
atos delas decorrentes, como proclamação e 
posse dos eleitos.
Art. 3º – Os associados terão direito de ele-
ger, em seus respectivos locais de trabalho, 
dentre os associados neles lotados, Direto-
res de Base na seguinte proporção:
03 a 25 associados podem eleger 1 diretor 
de base
26 a 50 associados podem eleger 02 direto-
res de base

51 a 100 associados podem eleger 03 dire-
tores de base
E acima de 100 associados podem eleger 
mais 1 diretor de base a cada 100 ou fração.
§ 2º – Os cartórios eleitorais elegerão seus 
Diretores de Base por REGIÃO, conforme DES-
CRITIVO DE REGIÃO anexo (que fica fazendo 
parte  integrante deste regimento), dentre os 
associados lotados nas respectivas regiões, 
na mesma proporção definida no  Artigo 3º. .
§ 3º – Em caso de empate, prevalecerá o 
critério de tempo de filiação ao SINTRAJUD. 
§ 4º – Os associados APOSENTADOS E PEN-
SIONISTAS elegerão seus Representantes 
para Diretoria de Base em ENCONTRO DE 
APOSENTADOS, na mesma proporção defi-
nida no Artigo 3º., observando-se este re-
gimento, no que couber, sendo que a data, 
local do evento e orientações serão comu-
nicadas pela entidade sindical, devendo ser 
realizada em até 15(quinze) dias úteis da 
data da apuração prevista no Artigo 9º.
Art. 4º – À Diretoria de Base compete:
a) Manter estreito e permanente contato com 
as atividades e deliberações do Sindicato;
b) Promover, através dos diretores em cada 
Fórum ou unidade administrativa, reuniões 
nos respectivos locais de trabalho, bem 
como convocar assembléias para questões 
específicas ou assembléias regionais, no 
âmbito das respectivas Subsedes Sindicais, 

visando mobilizar a categoria pela base;
c) Levar ao conhecimento da Diretoria Exe-
cutiva as reivindicações locais, democratica-
mente definidas.
d) Incentivar a implementação nos seus 
fóruns do Representante Sindical, por vara, 
setor ou departamento.
e) O Diretor de Base deverá encaminhar as 
decisões aprovadas na assembléia (setorial 
ou geral) da categoria, sob pena da revoga-
ção de seu mandato.
Art. 5º – O cargo de diretor de base será 
considerado vago em razão de:
a) Renúncia expressa;
b) Renúncia tácita ou abandono;
c) Falecimento;
d) Exoneração do cargo;
e) Revogação do cargo;
f) Mudança de local de trabalho por vonta-
de própria;
g) Desfiliação.
Parágrafo Único: A renúncia tácita ou 
abandono serão definidos em assembléia 
setorial no local de trabalho a que estiver 
vinculado o diretor.
Art. 6º – As inscrições dos candidatos à Di-
retoria de Base se dará no prazo de 10 (dez) 
dias a partir da divulgação do respectivo 
Edital de convocação das eleições, através 
do preenchimento de formulário próprio, 
que será previamente colocado à disposição 

dos interessados
Art. 7º – Inscritos os candidatos, serão 
divulgadas as respectivas candidaturas no 
local de trabalho e realizadas as eleições no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias.
Art. 8º – As eleições para compor a Dire-
toria de Base se darão por voto direto e 
secreto, submetendo-se os nomes dos can-
didatos a votação em cédula única entre os 
associados aptos a votar que deverão eleger 
seus representantes de acordo com a pro-
porcionalidade no artigo 3º.
Parágrafo Único: Considera-se eleito o 
candidato que obtiver o mínimo de 3 (três) 
votos de seu fórum (prédio) e/ou REGIÃO,  
com observância ao artigo 3º, sem o que 
não se legitima no mandato, exceto na situ-
ação prevista no § 1º do artigo 3º.   
Art. 9º – Apurados os votos, será procla-
mado o resultado e lavrada ata de eleição 
e apuração, e os eleito(s) serão convocados, 
em prazo não superior a 30 (trinta) dias, 
para posse oficial pela Diretoria Executiva.
Art. 10 – Os Diretores de Base gozarão das 
prerrogativas legais de estabilidade, inamo-
vibilidade e livre trânsito nas dependências 
do Fórum ou Unidade Administrativa onde 
for eleito.
Art. 11 – Os casos omissos a este Regimen-
to e ao Estatuto do SINTRAJUD serão apre-
ciados pela Diretoria Executiva.

REGIMENTO PARA ELEIÇÕES DA DIRETORIA DE BASE

REGIÃO ADMINISTRATIVA - CARTÓRIOS
Araçatuba Marília
Baixada Santista Presidente Prudente
Barretos Registro
Bauru Ribeirão Preto
Campinas São Carlos
Franca São José do Rio Preto
Grande São Paulo São José dos Campos
Itapeva Sorocaba
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Congresso mais conservador desde 
1964 deve ter baixa renovação

Qual o impacto dessa realidade para os trabalhadores?
Partidos e 
corrupção

As eleições de 7 de outubro estão chegando e o que mais 
se discute na sociedade é a insatisfação com a política e os 
políticos, a falta de expectativas positivas sobre o futuro. 
O chamado desalento.

Esta é uma realidade perigosa para os trabalhadores, 
pois quanto mais pessoas do povo se afastam do debate 
sobre os rumos do país, mais fácil para os aventureiros, 
corruptos, patrões e inimigos dos trabalhadores se perpe-
tuarem no controle da Nação.

E olhando o cenário das votações já realizadas pelos 
atuais parlamentares que mais uma vez se candidatam à 
reeleição ou a uma vaga no Senado, evidencia-se a impor-
tância dos trabalhadores analisarem bem o histórico de 
candidatos e partidos.

Envolvimentos em esquemas corruptos, venda de votos, 
ataques aos direitos dos trabalhadores precisam ser lem-
brados na hora de confirmar o voto na urna, para que não 
se aprofunde o desalento que hoje polariza a sociedade 
brasileira e a torna ainda mais violenta.

Por isso, convidamos a categoria a mais uma vez refletir 
sobre a necessidade de participar do processo eleitoral co-
brando as nossas demandas nas ruas e nas urnas.

As eleições não vão mudar as nossas vidas para melhor, 
mas seu resultado pode tornar ainda pior a realidade que 
temos vivido. Este Congresso Nacional foi apontado por 
vários analistas logo no início da atual legislatura como o 
mais conservador desde o golpe empresarial militar que 
submeteu o país a 21 anos de ditadura, tortura e mortes.

A luta e mobilização dos trabalhadores derrotou a dita-
dura. E não aceitaremos sem luta que nada similar retorne. 

Repúdio à violência
Quando concluíamos esta edição o candidato à Presi-

dência da República Jair Bolsonaro (PSL) havia sido es-
faqueado por um lunático que se declarou “enviado de 
Deus”.  A direção do Sintrajud manifesta veemente repú-
dio ao ataque físico ao candidato, embora repudie tudo o 
que a candidatura de Bolsonaro significa - racismo, ma-
chismo, LGBTfobia, entreguismo do patrimônio nacional 
e incitação ao ódio e à violência que terminou por se vol-
tar contra ele próprio.

O ataque físico aos divergentes é uma prática típica dos 
regimes totalitários, que não queremos em vigor nunca 
mais em nosso país.

DEM
MDB

PCdoB
PDT
PHS
PMN

PP
PPS
PR

PRB
PROS

PRTB
PSB
PSC
PSD

PSDB
PSL
PT

PTB
PTC
PV

REDE

Banco de imagens do Congresso Nacional

Para auxiliar a categoria em 
sua pesquisa sobre as elei-
ções, o Jornal do Judiciário 
publica as siglas que abrigam 
parlamentares investigados ou 
condenados por envolvimento 
em denúncias de corrupção. 

Especial Eleições

Segunda-feira, 10 de setembro de 2018  

Jornal doJudiciário
Órgão Oficial do Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal no Estado de SP - Gestão: Gente de Luta 2017/2020 - Tel.: (11) 3222-5833

Siga o Sintrajud nas redes sociais:
facebook.com/Sintrajud

twitter.com/Sintrajud
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ELEIÇÕES 2018

Eles tiraram nossos direitos! É hora de tirar deles os mandatos!
Apresentamos abaixo a lista de proposições contra os trabalhadores votadas por deputados paulistas que são candidatos nestas eleições. Reforma eleitoral promovida pelo ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha (MDB), que hoje está preso, torna mais fortes as 

oligarquias que se perpetuam no parlamento. Especialistas opinam que este será o pleito com menor renovação desde 1990. Mudar essa realidade está ao alcance do seu voto.
Luciana Araujo

Estas eleições devem resultar no menor  
índice de renovação do Congresso Nacional 
desde 1990. A avaliação é do Departamen-
to Intersindical de Assessoria Parlamentar 
(Diap) e foi publicada no estudo “Raio-X 
das candidaturas - Câmara dos Deputados”.

Concluído o registro das candidaturas, o 
Diap identificou que 407 dos 513 atuais de-
putados vão tentar a reeleição em 7 de outu-
bro (79% de recandidaturas).

De acordo com o estudo, os principais 
motivos para a baixa expectativa de renova-
ção do parlamento são: as mudanças na lei 
eleitoral; o número de candidatos à reeleição 
maior que a média dos últimos sete pleitos; 
e as vantagens que a estrutura do mandato 
confere a quem tenta se reeleger. 

A reforma eleitoral capitaneada pelo então 
presidente da Câmara, deputado Eduardo 
Cunha (MDB/RJ), que hoje está preso, pro-
moveu mudanças que beneficiam as oligar-
quias políticas e as bancadas do ‘Boi, Bala e 
Bíblia’ (ruralistas, militares e líderes religio-
sos). O período da campanha foi reduzido 
à metade (de 90 para 45 dias) e o horário 
eleitoral, de 45 para 35 dias. Além disso, foi 

criado o fundo que substituiu a doação em-
presarial aos candidatos. Quem já tem man-
dato é mais conhecido do público.

Na conta do Diap não estão os suplentes 
atualmente sem mandato. A reportagem do 
Sintrajud incluiu os suplentes paulistas que 
em algum momento ocuparam cadeiras na 
Câmara e votaram pela retirada de direi-
tos. Alguns deles assumiram somente em 
votações críticas, fizeram o ‘serviço sujo’ e 
devolveram o mandato aos titulares. Agora, 
voltam a se candidatar.

O Jornal do Judiciário apresenta a seguir 
os que buscam se reeleger ou alçar o Senado 
após votarem contra os trabalhadores em 
temas como as reformas da Previdência de 
2003 (governo Lula) e trabalhista (Temer), a 
lei das Funpresps (2012, governo Dilma), o 
teto de gastos (Emenda Constitucional 95) 
e a manutenção do veto ao reajuste para a 
categoria em 2015 (PLC 28/2015).
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 Inês Leal
Deputada Federal (PSTU 1610)

 Melqui
Deputado Federal (PROS 9061)

Formada em Direito, trabalha 
na JT da Barra Funda e é diretora 
licenciada do Sintrajud. Direção 
de todas as greves e lutas da nossa 
categoria desde 2007, quando in-
gressou na Justiça do Trabalho. Sua 
candidatura é um chamado à rebe-
lião dos trabalhadores e do povo 
pobre, em defesa de um programa 
socialista contra a crise capitalista. 

De Collor a FHC, Lula, Dilma 
e Temer, os governos colocam a 
culpa do caos dos serviços públi-
cos nos servidores. Isso é mentira.

A verdade é que metade do or-
çamento do país é usado para pa-
gar a dívida pública. Outra parte é 
desviada para corrupção. E mui-
tos serviços públicos são entre-
gues às empresas privadas, através 
das privatizações e terceirizações.

Para pagar a dívida os governos 
criam leis como a de “Responsabi-
lidade Fiscal” e a EC95, que restrin-
gem o investimento nos serviços 
públicos mas autorizam o aumento 

de gastos com a dívida. Sem dinhei-
ro, o serviço prestado à população 
é cada vez pior e precisam fazer a 
reforma da Previdência.

O STF negociou um aumento 
de 16% para os ministros e, na 
mesma semana, votou a legalida-
de da terceirização irrestrita, que 
vai causar perdas de direitos aos 
trabalhadores. A imprensa divul-
ga a mentira de que o aumento do 
STF vai gerar um efeito cascata 
em todo o serviço público, para 
confundir a população e permitir 
que Temer adie o aumento dos 
servidores do executivo.

Vamos nos rebelar!
- Contra a reforma da previdência 
e trabalhista de Temer
- Pela revogação das reformas de 
FHC, Lula e Dilma
- Data-base, negociação coletiva 
e plano de carreira 
- Fim das privatizações e 
terceirizações
- Prisão e confisco dos bens de 
todos os corruptos e corruptores
-Revogação da emenda 
constitucional 95 
- Suspensão do pagamento da 
dívida para investir em escolas, 
saúde, transporte, moradia e 
segurança
- Contra o machismo, racismo e 
a LGBTfobia
- Fim da violência contra as 
mulheres
- Pela legalização do aborto

WhatsApp: (11) 99174-3318

Aos 23 anos, em 1978, eu já era 
programador de computadores 
no Banco Mercantil de São Paulo 
e, alguns anos depois, analista de 
sistemas. Trabalhei como analis-
ta também, por 5 anos, no Grupo 
Silvio Santos. Depois fui oficial de 
justiça no Fórum de Carapicuíba 
por 1 ano e meio. 

Em 1994 entrei na Justiça Fede-
ral de São Paulo, onde anos depois 
me tornei líder sindical.

Como representante dos servi-
dores do Poder Judiciário da União 
e Ministério Público da União per-
cebi que no Congresso Nacional 
pobre e trabalhador não têm voz 
nem vez.

O país é administrado para pre-
servar e aumentar as riquezas e 
privilégios dos ricos e poderosos, 
enquanto aos trabalhadores, aos 
pobres, aos micro e pequenos em-
presários é reservado um único pa-

pel: pagar as contas! Os impostos.
Diante de ataques cada vez 

mais severos aos trabalhadores e 
pobres desse país, resolvi aceitar 
o desafio de ser candidato a de-
putado federal com as seguintes 
prioridades: derrotar a reforma 
da Previdência, cujas regras fa-
rão que milhões de brasileiros 
morram antes da aposentadoria; 
anular a reforma trabalhista e a 
terceirização que retirou direitos 
históricos dos trabalhadores; au-
ditoria da dívida pública; respei-
to à data-base dos servidores pú-
blicos; fim do foro privilegiado; 
imprescritibilidade das dívidas 
previdenciárias e trabalhistas; e 
anular a EC95 - que congelou os 
salários dos servidores e inves-
timentos públicos por 20 anos, 
absurdo para um país onde 80% 
da população vive com renda de 
um a três salários mínimos. Essas 
pessoas são as que mais deman-
dam os serviços públicos, como 
educação e saúde por exemplo.

Preciso de 300.000 votos. Beira 
o impossível. Mas, se cada um que 
me conhece fizer campanha para 
valer nas redes sociais e no corpo 
a corpo com familiares, amigos, 
vizinhos, colegas de trabalho, de 
igreja, de clube, de escola, etc, eu 
consigo chegar lá!

WhatsApp: (11) 97555-7800

Shuellen Peixoto

O Sintrajud promoveu o já tradicional debate 
entre os servidores do Judiciário Federal que são 

candidatos nas elei-
ções parlamentares.

O evento teve o obje-
tivo de dar espaço para 
que os candidatos da 
categoria apresentem 
suas propostas e os 
motivos que os leva-
ram à disputa eleitoral.

Mediado pelo jor-
nalista Hélcio Duarte 
Filho, o debate aconte-
ceu na noite da quarta-
-feira (5 de setembro), 
e foi transmitido ao 
vivo pela página do 
Sindicato no Face-
book. Para promover a 

atividade, o Sintrajud entrou em contato com as 
administrações dos tribunais, confirmando que 
apenas os servidores Inês Leal de Castro, do TRT, 

e Antônio Melquíades, o Melqui, da JF, são can-
didatos este ano. Ambos participaram do debate.

Durante a atividade, os candidatos abordaram 
questões como a luta contra a reforma da Previ-
dência e pela revogação da reforma trabalhista e 
da Emenda Constitucional 95, combate às opres-
sões, pagamento da dívida pública, defesa dos di-
reitos do servidor público, entre outros.

“O Sindicato sempre realiza este debate em ano 
eleitoral para que os servidores possam conhecer 
os colegas que são candidatos e tenham a opor-
tunidade de falar, perguntar e saber o que defen-
dem”, afirmou Ana Luiza Figueiredo, diretora do 
Sintrajud e aposentada do TRF. 

ELEIÇÕES 2018

Candidatos da categoria apresentam 
suas propostas em debate

Evento, que já é tradição no Sindicato, reuniu os servidores que disputam as eleições para o Legislativo Federal.

Assista ao vídeo do evento pela fanpage do Sintrajud no Facebook.

Gero Rodrigues



Siga o Sintrajud nas redes sociais:
facebook.com/Sintrajud

twitter.com/Sintrajud
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O país ficou chocado com as imagens da advo-
gada Tatiane Spitzner sendo espancada pelo ma-
rido, Luis Felipe Manvailer, no elevador do prédio 
onde moravam, poucos minutos antes de seu 
corpo ser arremessado da janela do quarto andar, 
na cidade paranaense de Guarapuava. O acusa-
do está preso. O Ministério Público o denunciou 
por fraude processual; homicídio qualificado por 
motivo torpe, feminicídio, dificultar a defesa da 
vítima e meio cruel; e cárcere privado. O TJ-PR 
aceitou a denúncia.

A divulgação de que a mulher gritara por so-
corro sem intervenção de nenhum vizinho ou 
funcionário do edifício evidenciou, tanto quanto 
as cenas do vídeo das câmeras de segurança, como 
a sociedade brasileira naturaliza a violência contra 
as mulheres. Tatiana foi mais uma das 13 mulheres 
assassinadas por dia no Brasil. A maioria absoluta 
é morta por parceiros, maridos, namorados, ex-
-companheiros, pais. Homens que são educados 
pela sociedade na visão de que a vida e a morte de 
uma mulher pode ser decidida por eles.

Mapear os casos e dar visibilidade ao tema é 
o primeiro passo para reverter o quadro atual. O 
Brasil é o quinto país que mais mata mulheres, 
atrás apenas de El Salvador, Colômbia, Guatema-
la e Rússia. Entre 2003 e 2013, a taxa geral de ho-
micídios contra elas subiu 8,8% - segundo dados 
do Mapa da Violência 2015. No caso das mulheres 
negras o salto foi de 54%, o que evidencia o racis-
mo como potencializador das violações.

É urgente o desenvolvimento de políticas de 
educação para a igualdade de gênero e prevenção.

O feminicídio
Só em 2015, com a Lei 13.104, o assassinato 

de mulheres por discriminação ou menosprezo à 
condição feminina, ou em contexto de violência 
doméstica, virou um tipo penal. Qualificadora do 
homicídio, a mudança tornou hediondo o crime, 
colocando-o num regime diferenciado e mais se-
vero de progressão da pena.

A Lei é resultado da Comissão Parlamentar Mista 
de Inquérito sobre Violência contra a Mulher, que 
funcionou no Congresso Nacional entre 2012 e 2013. 
De acordo com as diretrizes de investigação da ONU, 
há elementos muito concretos para identificar as ra-
zões de gênero num assassinato. Todos os que envol-
vem violência doméstica (lembrando que esta não 
é só a que acontece dentro da residência, mas inclui 
todos os episódios no contexto de relações íntimas 
de afeto) são chamados “feminicídios íntimos”. Nos 
casos praticados por estranhos, é importante avaliar 
se houve violência sexual, agressão ou assassinato 
de filhos, situação de tráfico de pessoas ou prosti-
tuição, contexto racista ou de lesbofobia/transfobia. 
Ou ainda mutilações a áreas do corpo associadas ao 
feminino (seios, ventre, cabelos).

Há também o feminicídio de Estado – de-
corrente de ação ou omissão do poder público 
para salvar a vida de uma mulher. Por exemplo, 
as mortes maternas evitáveis ou assassinatos de 
mulheres cometidos por agentes públicos. Como 
o espancamento e morte da jovem Luana Barbo-
sa dos Reis, em Ribeirão Preto. Ou o arrastamento 
do corpo da carioca Claudia da Silva, pendurado 
em uma viatura da PM Fluminense.

Dados da violência doméstica e do assassinato de mulheres 
por razões de gênero evidenciam necessidade de políticas de 

prevenção e debate sobre desigualdades.

Feminicídio: é preciso ‘meter a colher’

George Campos/USP Imagens

Segunda-feira, 10 de setembro de 2018  
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Larissa Crhyssafidis, servidora do TRT

O ato do abortamento é quase sempre prece-
dido e seguido de traumas físicos e emocionais, 
seja espontâneo ou provocado. Ainda assim, pelas 
mais diversas questões (como condições de vida, 
familiares, profissionais, religiosas, etc), quase um 
milhão de mulheres por ano no Brasil optam por 
interromper gestações não planejadas. 

E o que nós, servidoras/es do Judiciário, 
temos a ver com isso?
Pesquisa realizada em 2016 pelo ANIS Instituto de 

Bioética e pela Universidade de Brasília (UnB) aponta 
que 1 em cada 5 mulheres aos 40 anos terá abortado 
ao menos uma vez. O que significa dizer, em estima-
tiva, que a cada cinco mulheres que conhecemos aos 
40 anos, uma já terá passado por tal procedimento. 

A Lei 8.112/90 garante licença de 30 dias às mu-
lheres que passaram por um aborto. 

Essa, no entanto, não é a realidade de outras mulhe-
res, que ao optarem por realizar um aborto, em razão 
do atual caráter ilegal da conduta, deverão trabalhar 
no dia seguinte, apesar de eventuais traumas físicos e 

psicológicos, como se nada tivesse acontecido.

A realidade atual do aborto
A legislação atual apenas autoriza o aborto em 

três situações: risco de vida à mulher, se a gravidez 
for resultado de um estupro e, conforme decidido 
mais recentemente pelo STF, nos casos de anen-
cefalia do feto. No restante dos casos, a lei penal 
criminaliza (ou seja, pune com prisão) mulheres 
que, tendo relações sexuais voluntárias, decidam 
por interromper uma gestação inesperada. Além 
disso, condenações morais e religiosas se somam 
ao sofrimento da mulher que se vê obrigada a tri-
lhar esse caminho.

Lembrando que nenhum método contraceptivo é 
100% eficaz, todas as mulheres em idade reproduti-
va estão sujeitas a se encontrar diante desse dilema: 
parir e criar um filho não planejado, arcando com seu 
sustento, educação, saúde, etc, muitas vezes sozinha, 
muitas vezes desempregada, muitas vezes sem ter 
onde morar ou se sujeitar a um procedimento clandes-
tino, perigoso e doloroso físico e emocionalmente?

Não precisa ser assim!
Estigmas, censura moral e nem tampouco a cri-

minalização impedem milhares de abortar.
Certamente esses milhares de abortos clandes-

tinos feitos anualmente, perto de um milhão, de-
monstram uma situação fática e preocupante.

As mulheres que possuem melhores condições 
econômicas e decidem por interromper sua gravidez 
podem valer-se de clínicas seguras e caras, apesar de 
clandestinas, ou viajar a países onde o aborto é lega-
lizado, para realizá-lo de forma segura.

Essa, no entanto, não é a realidade geral. Os abor-
tos clandestinos e realizados sem condições tera-
pêuticas ou higiênicas atingem em cheio as mulhe-
res mais pobres e vulneráveis, em geral negras, que 
sofrem e morrem em consequência dos riscos do 
procedimento. O caso mais recente noticiado pela 
mídia ocorreu no dia 16 de maio de 2018. Ingriane 
Barbosa, 30 anos. Mulher negra, mãe de 3 filhos, 
morreu vítima de uma infecção generalizada, após 
a tentativa de realizar um aborto em uma clínica 
clandestina. Em seu útero, foi encontrado um talo 
de mamona.

Cabe aqui a referência do ‘Mapa do Aborto’, onde 
fica claro que nos países mais desenvolvidos essa 
questão está superada e o aborto é um procedi-

mento legal.
O Brasil está entre os países mais restritivos do 

mundo!
Assim, verifica-se a existência de uma situação 

de fato, na qual milhares de mulheres interrom-

pem voluntariamente suas gestações e perdem a 
vida e/ou a saúde em decorrência da ilegalidade do 
procedimento. Mortes e sequelas que poderiam ser 
evitadas se o procedimento pudesse ser realizado 
pelo SUS, com acompanhamento médico, psicoló-

gico, social e com possibilidade de humanização.
Causa espanto a postura de pessoas, em geral, 

homens, que se posicionam contra a descrimina-
lização do aborto sob o argumento de defender a 
vida. Defendem a expectativa de vida de um em-
brião, que se nascer necessita de cuidados e entre-
ga da mãe para continuar vivo, mas não conside-
ram a vida das mulheres que terão a obrigação de 
prestar esses cuidados. 

A mesma sociedade que não dá qualquer supor-
te para que uma mãe possa criar seus filhos com o 
mínimo de dignidade quer obrigar a mulher a ser 
mãe independentemente de suas condições mate-
riais ou emocionais.

Não é possível permanecer criminalizando as 
mulheres que não se sentem em condições de ge-
rar e criar, obrigando-as a arriscar a própria vida em 
procedimentos perigosos.

A evolução do direito passa por tornar legal si-
tuações de fato que se consolidam na sociedade, 
como é o caso da prática do aborto, portanto rei-
vindicamos: Educação sexual para decidir, métodos 
contraceptivos para não engravidar e aborto seguro 
para não morrer. É pela vida das mulheres!

TRIBUNA DE DEBATES ADPF 442

A FAVOR

Lucileide ‘Leda‘ Caiana Leite, servidora do TRT

O estado das coisas depende tanto de quem vê como de quem as vive. Nesse 
sentido, tudo se torna relativo: bem, mal, certo, errado, existente, inexistente.

É nessa confusão de sentido que ansiamos por uma razão, um juiz que ateste 
nossas convicções. Se houvesse uma lei, uma prova científica, estaríamos res-
paldados, de mãos limpas. Ok. Que haja a lei. Mas quem materializa a lei? Nós, 
eu, você, minha avó, todas as mulheres e homens alcançados por ela.

Há lei sobre roubo, assassinato, sequestro... Todo preso sabe que artigo do 
Código Penal “o levou” à prisão. Mas eu, você e muita gente - perdoem-me os 
muitos colegas formados em Direito - não fazemos ideia de quais artigos estão 
relacionados a esses crimes. E por que não sabemos? Porque independente-
mente de existir a lei, nossa consciência bloqueia esse tipo de ação criminosa.

Nossa consciência é a lei mais restrita que pode haver. Essa lei é leve e suave, 
já que nos conduz à paz interior, ao travesseiro macio da tranquilidade.

Intranquilidade e inesquecível mal estar são algumas das sensações que ex-
perimentam mulheres que provocaram um aborto. Mulheres que têm empre-

go, família, inteligência e muita ética. Mulheres que foram marcadas quando 
tornaram concreta sua vontade de tirar de seu corpo seu filho.

Será que uma mulher que abortou se sente tão mal por conta de uma cultura 
que proíbe o aborto ou porque ela violou sua consciência? Nossa consciência é 
nossa essência, ela é mais que o produto de nossas relações materiais. “Penso, 
logo existo”. Esse penso toma voz em nossa consciência. E é por ter consciência 
intuitiva que o homem sempre sabe em seu íntimo o que é certo e o que é erra-
do, o que deve e não deve fazer.

No passado a lei permitiu a escravidão, um grande erro. Legalizar o aborto seria 
um grande erro. O homem que busca se respaldar na lei encontraria uma forma de 
se justificar perante a sociedade: “se não é proibido, então podemos fazer”.

A legislação brasileira atual autoriza o aborto quando a gravidez aconteceu 
por um estupro ou quando a mãe corre risco de morte. Em outra situação, a mãe 
e o pai estavam conscientes da possibilidade de gravidez como consequência da 
relação sexual. Em todos os postos de saúde do SUS há camisinhas disponíveis 
para quem desejar, na área externa do posto, nem precisa falar com ninguém 
para levar a quantidade que quiser. Há também pílulas anticoncepcionais grátis 

e cirurgia de vasectomia. Nas décadas de 80 e 90 houve grande apelo para o uso 
da camisinha para prevenção da AIDS. Quem não lembra da propaganda: “João 
que amava Tereza que amava Maria que amava Raimundo que amava Joaquim 
que amava Sílvia … morreu de AIDS”. Na década de 90 era difícil conhecer um 
universitário que não usasse a camisinha na relação sexual. Hoje, conheço jo-
vens 16, 30, 40, 50 anos que pedem a suas parceiras para fazerem sexo des-
protegido, e isso acontece nos diversos níveis sociais. A consequência do sexo 
desprotegido é a gravidez e o aumento de doenças sexualmente transmissíveis.

Agora nos perguntemos com menos parcialidade possível: se o aborto for le-
galizado, a pressão do homem para que a mulher faça sexo sem camisinha au-
mentará ou não? Se agora, sem a possibilidade legal do aborto, isso já acontece 
a rodo, imaginem quando a lei permitir! E isso me remete à próxima pergunta: o 
SUS suportará a demanda por aborto? Sim, porque após a legalização do abor-
to, o número de casos aumenta, consideravelmente. No Uruguai o número de 
abortos cresceu 37% em seis anos após a legalização.

Sobre o início da vida: eita tema controverso! Cientista de um lado afirma que 
inicia com a concepção, outro afirma que começa com 11 semanas, outro diz que 

são 12... Poderíamos ficar aqui horas debatendo isso. Quem é que vai dizer quando 
a vida começa? O cientista de que diz que começa na concepção ou o que diz que 
começa com 12 semanas? Sim, porque ambos são da universidade tal e tal alta-
mente renomada, têm provas disso e daquilo, escreveram livro, publicaram artigo. 
Dependendo do lado que a pessoa esteja nesse assunto, escolherá seu cientista 
favorito. No passado eu pensava que a vida começava após 12 semanas de gesta-
ção, mas hoje, tenho a tranquilidade para afirmar, também com base em estudos 
de cientistas gabaritados, que a vida começa na concepção.

Jovem leitor, argumentos contrários e a favor do aborto existem a rodo no Goo-
gle, nos livros, nas audiências públicas. Escolham o seu, mas lembrem-se que isso 
é muitíssimo maior que escolher um presidente, uma identidade sexual, um lado 
de uma causa, estamos falando de uma posição contrária ou a favor da vida de 
quem está começando sua jornada. Um dia fomos nós que começamos, e tive-
mos a oportunidade de continuar. No século XXI defendemos florestas, rios, vaca, 
cachorro, gato… É muito cômodo defender algo que beneficia o defensor. O ma-
dereiro defende o progresso, o serrote; o defensor do meio ambiente defende a 
floresta, a vida que lá habita. A analogia se aplica a questão do aborto.

Somos todos jovens, sempre!
CONTRA 

Rosinei Coutinho

Contra o aborto, a favor da descriminalização!

Shuellen Peixoto

Em meio à discussão que tramita no Supremo 
Tribunal Federal sobre a constitucionalidade de 
criminalizar mulheres que interrompem volun-
tariamente uma gravidez, o Coletivo de Mulheres 
do Sintrajud deliberou abrir o debate na catego-
ria. O tema tem levado a mobilizações em diver-
sas cidades do país e do mundo, especialmente 
após iniciativas de propostas legislativas que fa-
zem retroceder o ordenamento jurídico nacional 
ao período anterior ao Código Penal, de 1940.

O objetivo é, a partir do posicionamento da ca-
tegoria, levantar os principais argumentos e afe-
rir a opinião média entre as servidoras e servido-
res. A fim de subsidiar como o Sindicato deve se 
posicionar frente ao julgamento da Arguição por 
Descumprimento de Preceito Fundamental 442, 
que debate a constitucionalidade dos artigos 124 
e 126 do Código Penal. Os dois estabelecem pe-
nas de um a quatro anos de prisão para a mulher 
ou quem nela realiza o aborto. 

Por isso, o Sintrajud abriu no dia 31 de agosto 
uma nova Tribuna de Debates na categoria, com 
expressão dos posicionamentos favoráveis e con-
trários. Os primeiros textos de cada posiciona-
mento estão sendo publicados nesta edição do 
Jornal do Judiciário.  Também serão publicados 
no site textos de servidores sobre o tema que se-
jam enviados até o dia 26 de setembro. 

No dia 29 de setembro (sábado), às 14 horas, 
no Hotel São Paulo Inn, o Sindicato realizará 
um debate com participação de especialistas no 
assunto, assegurando também as duas opiniões 
(contra e a favor). No dia anterior, 28 de setem-
bro, o Coletivo de Mulheres participa do ato do 
Dia Latino-Americano e Caribenho de Luta Pela 
Descriminalização do Aborto em São Paulo, às 
18 horas no vão do Masp. 

Sintrajud e Coletivo 
abrem debate sobre 

lei do aborto
Servidores podem mandar textos contra e 
a favor até o dia 26 de setembro; todos os 

artigos serão publicados no site

Fonte: Centro de Direitos Reprodutivos

Permitido apenas para salvar a vida da  mulher ou completamente proibido
Permitido para preservar a saúde
Permitido com base em fatores econômico-sociais

Não há restrições
Não disponível

Debate sobre descriminalização

do aborto

29 de setembro, às 14 horas

no Hotel São Paulo Inn.
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Hélio Batista Barboza

O assédio sexual ganhou novas definições no começo 
de agosto, com a aprovação da lei que tipifica o crime de 
importunação sexual.

O projeto aprovado pelo Senado no aniversário de 12 
anos da Lei Maria da Penha (que trata da violência contra 
a mulher) altera o Código Penal e define a importunação 
sexual como a prática de “ato libidinoso” contra alguém, 
sem sua anuência, “com o objetivo de satisfazer a  própria 

lascívia ou a de terceiro”.
A punição prevista é de 1 a 5 anos de prisão. Antes, o 

ato era considerado contravenção penal, punível com uma 
simples multa. A lei também deu novas especificações e 
ampliou penas para determinados casos de estupro, au-
mentando o rigor contra o estupro coletivo, divulgação de 
cenas de estupro e o chamado “estupro corretivo”, que é o 
crime praticado com o objetivo de controlar o comporta-
mento da vítima.

Para a juíza Teresa Cristina Cabral (foto), da 2ª Vara Cri-
minal de Santo André, um dos aspectos importantes da 
nova lei é que agora a ação penal nos crimes sexuais pode 
ser incondicionada, ou seja, a vítima não precisa se mani-
festar.  É responsabilidade do Estado, por meio do Minis-
tério Público, representar o direito da vítima. Ela destaca 
também o fato de a divulgação de imagens ser incluída 
entre as causas de aumento de pena. “Não tínhamos uma 
figura específica para tratar desse problema, que é muito 
grave”, aponta.

A juíza, que também integra a Coordenadoria da Mu-
lher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do 
Poder Judiciário de São Paulo (Comesp), faz ressalvas, en-
tretanto, à tipificação da importunação sexual.

“Pode ser que o resultado não seja tão bom quanto o 

que se pretendia quando do estabelecimento dessa nova 
disposição legal”, afirma Teresa. “[A expressão] ’praticar 
contra alguém ato libidinoso’ pode ter uma abrangência 
muito maior e levar a situações de moralismo”, adverte.

A aprovação da lei é uma resposta aos casos de homens 
que assediam mulheres no transporte público ou nas ruas. 
Um dos casos de maior repercussão aconteceu no ano pas-
sado, quando um homem foi detido na Avenida Paulista 
depois de ejacular sobre uma passageira. No dia o homem 
foi liberado pela polícia, mas já havia sido preso três vezes 
por estupro, além de ser acusado em 12 boletins de ocor-
rência por crimes sexuais.

As mulheres vítimas dos crimes tipificados na legisla-
ção devem procurar o Ministério Público ou as delegacias 
de polícia. Teresa Cristina observa que, apesar da escassez 
de delegacias especializadas e de profissionais preparados 
para o atendimento à mulher vítima desses crimes, há pro-
motores e delegados que fazem um bom trabalho.

“A comunicação desse tipo de crime é muito difícil; a 
mulher tem muita dificuldade para falar sobre o assunto”, 
diz a juíza. “A mulher deve procurar a instituição onde se 
sinta mais confortável nesse momento e, caso encontre 
a porta fechada ou não seja bem acolhida, deve procurar 
outra porta, outra instituição. O importante é não desistir.”

Shuellen Peixoto

O assédio sexual foi tema das atividades 
promovidas pela Diretoria do Foro na última 
semana de agosto. Magistrados e servidores, 
incluindo diretores do Sintrajud, assistiram à 
exibição do filme “Chega de Fiu Fiu”, docu-
mentário nacional lançado recentemente que 
trata do assédio sexual em locais públicos. 

A primeira exibição, que aconteceu no auditó-
rio do Fórum Pedro Lessa no dia 24 de agosto, 
foi seguida por um debate com a diretora do do-
cumentário, Amanda Kamanchek. Houve ainda 
uma apresentação para trabalhadoras terceiri-
zadas e outra exibição no dia 31, no TRF.

O Sintrajud demandará às administrações do 
TRE e do TRT-2 que organizem atividades si-
milares. Em dezembro o Coletivo de Mulheres 
do Sindicato vai realizar um seminário aberto a 
toda a categoria sobre o tema do assédio sexual. 

Durante o debate no Pedro Lessa, a direto-
ra do Foro, juíza Luciana Zanoni, defendeu a 
construção de um diálogo permanente entre a 
Administração da JF e as entidades represen-
tativas de juízes e servidores (Ajufe e Sintra-
jud) para formular uma política institucional 
de enfrentamento do assédio moral e sexual no 
Judiciário. A juíza destacou a importância de 
ter conversado sobre o tema durante reunião 
com diretores do Sindicato dias antes.

“Já realizamos no setor de Psicologia esse 
atendimento, de forma muito discreta porque 
normalmente a vítima não gosta de ser expos-
ta e tem grande receio de nos trazer a ques-
tão”, afirmou Luciana durante a atividade de 

exibição do documentário, 
repetindo o que dissera na 
reunião com os diretores. 
“É muito importante termos 
mapeados esses casos até 
para que possamos definir 
nossas políticas, identificar 
e trabalhar”, acrescentou.

A diretoria do Sintrajud já 
havia defendido na reunião 
a criação de um canal para 
os servidores denunciarem 
os casos de assédio moral 
e sexual nos ambientes de 
trabalho, com preservação 
do sigilo.

“O que percebemos, inclu-
sive nos casos de assédio que 
chegam ao nosso conhecimen-
to, é que as pessoas têm muita 
dificuldade, não só de falar so-
bre o assédio, como também 
de encontrar um meio próprio 
para as denúncias, que não as 
exponha”, relatou a diretora do 
Sintrajud Claudia Vilapiano 
durante a reunião com a dire-
tora do Foro.

O Sintrajud vem desenvolvendo desde março 
ações para a efetivação de uma campanha con-
tra o constrangimento sexual nos fóruns e lo-
cais de trabalho. No Dia Internacional das Mu-
lheres o Sindicato, em conjunto com o Coletivo 
de Mulheres, lançou a cartilha A culpa nunca é 
da vítima: prevenir e responsabilizar autores é 

função do Poder Judiciário (disponível no site). 
A cartilha é parte da campanha “O assédio se-
xual não pode ser segredo na justiça”.

Também no site do Sintrajud está disponível 
um espaço para que as vítimas de assédio se-
xual possam denunciar ou pedir ajuda. O Sin-
dicato oferece acompanhamento psicológico, 
caso necessário.

ESPECIAL MULHERES

Sintrajud cobra dos tribunais políticas 
contra o assédio sexual

A Justiça Federal exibiu o documentário “Chega de Fiu Fiu” e promoveu debates sobre assédio sexual; Sindicato cobra que 
atividades similares também aconteçam no TRT e  no TRE.

Mudança no Código Penal reforça combate aos crimes sexuais
Lei tipifica a “importunação sexual” e define novos agravantes para o estupro, como a divulgação de imagens.

TJSP


