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NÃO É HORA DE VOLTAR AO TRABALHO PRESENCIAL

 

 

Primeiro, é preciso garantir o direito fundamental à vida. Só depois, podemos pensar 

em retorno presencial. As vidas dos trabalhadores efetivos, requisitados, estagiários 

e  terceirizados, bem como dos seus familiares são mais importantes que as eleições.

                                                               
                                                               

                                                               
                       (páginas 10  e 11)

 



 Brasil perde a luta contra a pandemia Oda covid-19. Até a data da edição deste 
jornal, mais de 88 mil brasileiros já 

haviam sido, oficialmente, declarados mortos pela 
doença. Dizemos oficialmente pela evidente 
subnotificação das mortes em decorrência da 
doença, bem delineada pelo aumento de óbitos e 
de registros da Síndrome Respiratória Aguda 
Grave, se comparados a iguais períodos de anos 
anteriores. Apesar da subnotificação e da ausência 
de política de testagem, segundo os dados do 
painel de acompanhamento da pandemia, mantido 
pelo Johns Hopkins University & Medicine, o Brasil 
ocupa o segundo lugar no mundo em casos 
confirmados e em mortes decorrentes da covid-19.

Essa tragédia é fruto da política genocida do 
governo Bolsonaro/Mourão, que durante a 
pandemia vem atuando para negar a gravidade da 
situação, chegando ao cúmulo de prescrever 
medicações sem eficácia científica comprovada. 
Vale lembrar, também, que em plena pandemia dois 
ministros da saúde foram demitidos. Para piorar a 
situação, desde o dia 15 de maio o Ministério da 
Saúde está sem titular.

Entretanto, essa tragédia é, também, fruto da 
política de quarentena frouxa dos governadores e 
prefeitos. De Dória a Rui Costa, de Witzel a Flávio 
Dino, o que se viu foi um show de medidas 
meramente televisivas, para se diferenciar 
politicamente do genocídio assumido de 
Bolsonaro. Do funcionamento regular do Polo 
Petroquímico na Bahia, passando pela inclusão de 
empregos domésticos como atividades essenciais 
no Maranhão, chegando aos escândalos de desvios 
de dinheiro nos hospitais de campanha do Rio de 
Janeiro, o que vimos, em todos os setores, foi um 
descaso com a classe trabalhadora, enquanto as 
mortes se avolumam em todo o país. De fundo, a 
preocupação com o lucro ao invés das vidas foi a 
regra - ou a preocupação com a “morte de CNPJ”, 
como cinicamente o presidente genocida afirmou. 

Contudo, à medida que a contaminação pelo 
Coronavírus se desloca, dos ricos para os setores 
populares, a burguesia quer mais e mais do nosso 
sangue para garantir os seus lucros. É nesse 
cenário que desejam impor uma normalidade 
inexistente e chamam todos os setores da classe 
trabalhadora ao sacrifício. O retorno ao trabalho 
presencial, um anseio de muitos tribunais, vem na 

Editorial
esteira desse contexto. Mesmo com o sacrifício que a 
manutenção das metas, em uma situação de 
pandemia, já nos vem impondo, e apesar das 
recorrentes manchetes de produtividade e economia, 
que os órgãos do Judiciário não se cansam de alardear.

Todavia, para eles isso parece insuficiente e, por 
cima, debateram e aprovaram um calendário de 
eleições municipais, ainda dentro da pandemia. Ao 
que parece, a cúpula do Judiciário, o Congresso e os 
partidos da burguesia desejam que alcancemos o 
primeiro lugar no ranking mundial de mortos pela 
covid-19.

Segundo o TSE, 70% da população brasileira é 
eleitora e não é preciso muita imaginação para 
entender qual será o cenário, nesse país, 15 dias após 
as pessoas se deslocarem dos grandes centros para 
os seus domicílios eleitorais, e se concentrarem por 
até 15 horas em verdadeiros postos de disseminação 
do novo coronavírus, que antes da pandemia eram 
conhecidos como locais de votação. 

Os primeiros chamados ao sacrifício são os 
trabalhadores da Justiça Eleitoral. Os trabalhadores 
do TRE-BA responderam a portarias que os coloca em 
risco de morte, com o indicativo de uma greve pelo 
direito de viver, a greve sanitária, na qual pelejam pela 
manutenção das atividades remotas, sem se exporem 
em atividades presenciais.

Contudo, que não haja ilusões: os trabalhadores 
dos demais setores do Judiciário Federal também 
serão instados a arriscar as suas vidas para decorar o 
quadro de pseudo-normalidade, que os ricos insistem 
em pintar. Na Seção Judiciária daBahia do TRF1, os 
trabalhadores também aprovaram um indicativo de 
greve sanitária em resposta a uma portaria de retorno 
ao trabalho para o mês de agosto. 

Este debate precisa se alastrar por toda a nossa 
categoria, em todo o Brasil. Precisamos aprovar, em 
TODOS os tribunais que buscarem o trabalho 
presencial, greves sanitárias. Precisamos alertar a  
sociedade sobre os riscos de ser realizada uma 
e l e i ç ã o  n o  c o n t e x t o  d e  u m a  p a n d e m i a ,  
completamente fora de controle, como é a realidade 
do nosso país. Defendemos que o orçamento das 
eleições seja destinado ao combate à pandemia. 
Precisamos defender a vida da classe trabalhadora.

Não podemos aceitar que as nossas vidas sejam 
sacrificadas pela normalidade dos lucros dos ricos. 
Nesta eleição, defendemos que o NOSSO VOTO SEJA 
PELA VIDA.2



SINDJUFE-BA abre prazo para solicitação da devolução do 
imposto sindical

 contribuição ou imposto sindical foi um At r i b u t o  a n u a l  a  s e r  p a g o  p e l o / a  
trabalhador/a para custear as atividades 

do sindicato de sua categoria. Ele estava previsto no 
artigo 579 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) 
e na Constituição Federal. A contribuição foi tornada 
opcional pela Lei 13.467/2017, conhecida por Reforma 
Trabalhista do Governo Temer. O imposto sindical 
determinava que todos/as os/as trabalhadores/as 
assalariados/as que integrassem uma determinada 
categoria econômica ou profissional – independentes 
de serem filiados/as ou não a um sindicato – eram 
obrigados a pagar anualmente o imposto. O valor da 
contribuição correspondia a um dia de trabalho, 
calculada sobre todos os valores recebidos pelo/a 
trabalhador/a durante o ano, incluindo salário mensal, 
13º salário, férias, gratificações, dentre outros.

Ainda conforme a legislação, a maior parte da 
quantia que é recolhida por meio da contribuição 
sindical deveria se destinar aos sindicatos. Outra 
parte de valor menor seria destinada para a Conta 
Especial Emprego e Salário, que integrava o Fundo de 
Amparo ao Trabalhador, administrado pelo Ministério 
do Trabalho. Esse fundo é utilizado para custear o 
pagamento do programa de seguro-desemprego, do 
abono salarial e para o financiamento de ações 
voltadas à geração de trabalho, emprego e renda.

Contudo, na prática, o imposto sindical foi à base 
econômica para o atrelamento dos sindicatos ao 
Estado, no modelo pensado e implementado por 
Getúlio Vargas. Na luta contra a reforma trabalhista de 
Temer, vimos que grandes centrais e grandes 
sindicatos, aceitaram negociar os direitos dos 
trabalhadores, em troca da manutenção do imposto, 
que garantia a sua principal fonte de financiamento. 
Na prática a falta de independência financeira, levou 
os sindicatos e suas direções a defenderem os patrões 
e seus interesses. É importante ressaltar que a 
Fenajufe e a CSP-Conlutas, por decisão congressual, 
são contrárias ao imposto sindical.

O SINDJUFE-BA historicamente defende a 
liberdade e autonomia sindical com o fim do imposto 
sindical, bem como a sustentação das entidades 
sindicais apenas a partir das contribuições voluntárias 
dos/as trabalhadores/as, ou seja, sem interferência do 
Estado nas questões que venham ferir esse princípio.

Contrário à cobrança do imposto, o SINDJUFE-BA 
devolve a parte que lhe coube na arrecadação 
compulsória do tributo junto à categoria – 60% do 
total arrecadado descontado anualmente dos 
trabalhadores sobre o valor de um dia de salário. 

“A obrigatoriedade da cobrança do imposto 

sindical contribuía para atrelar a organização dos 
trabalhadores ao Estado, comprometendo a 
independência da classe que vive do trabalho. A atual 
direção do SINDJUFE-BA sempre foi a favor do fim do 
imposto sindical e defende a auto sustentação, com 
convencimento, livre e direto, da necessidade dos 
próprios trabalhadores e trabalhadoras sustentarem 
as suas entidades de classe”, afirmou o coordenador 
do SINDJUFE-BA, Jailson Lage.

Prazo para devolução do imposto sindical

O SINDJUFE-BA abre prazo para solicitação de 
devolução do imposto sindical. Os servidores do 
TRF/JF-BA que desejarem receber a devolução do 
imposto devem solicitar através do e-mail 
impostosindical@sindjufeba.org.br no período de 01 
até o dia 16 de agosto, informando os dados 
necessários para o depósito (Banco, Agência, Conta e 
CPF).

O imposto arrecadado daqueles servidores que 
não se manifestarem até o dia 16 de agosto, será 
destinado ao fundo de greve. O Imposto Sindical dos 
trabalhadores que solicitarem por e-mail será 
devolvido até o dia 31 de agosto nas contas 
informadas.

Doação para o Fundo de Greve

Se o valor referente ao Imposto Sindical for 
depositado em sua conta e você desejar contribuir 
com o fundo de greve, você pode fazer uma doação 
para fortalecer as lutas da categoria.

O Fundo de Greve é de grande importância para 
financiar a mobilização dos trabalhadores e manter o 
movimento sindical combativo. Para doar o dinheiro 
do Imposto Sindical ao Fundo de Greve, basta não se 
manifestar no período indicado,   encaminhar um e-
mail manifestando o interesse de renúncia e doação 
ou preencher um termo de renúncia e doação. 
Fortaleça a luta!

“A conjuntura atual exige dos sindicatos, mais do 
que nunca, o desafio de ampliar a presença nos locais 
de trabalho, de melhor atuar e organizar os seus 
filiados, para que possam ser de fato instrumentos 
efetivos de luta e de transformação. Defendemos que 
voluntariamente os trabalhadores doem o valor 
arrecadado no extinto Imposto Sindical. Isso está de 
acordo, com a concepção de independência de classe, 
dos governos e dos patrões, que fundamenta a nossa 
atuação política.”, destacou o também Coordenador do 
SINDJUFE-BA, Jayr Figueiredo. 3
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Racismo, pandemia e violência policial: 
algumas mazelas impostas 

pelo Capitalismo e pelo 
governo Bolsonaro

eorge Floyd, João Pedro, Ágatha GFélix...alguns exemplos das cen-
tenas de  assassinatos provocados  

por racismo e por violência policial. Os últimos 
acontecimentos escancaram a política de 
genocídio e o racismo presentes nos governos 
racistas dos Estados Unidos da América e do 
Brasil. As manifestações contra a brutalidade 
policial nos Estados Unidos repercutiram no 
Brasil, um dos países onde as forças de segurança 
causam mais mortes. 

A chegada do ultradireitista Jair Bolsonaro 
ao poder, com seu discurso linha-dura contra 
criminosos e seus planos de eximir de 
responsabilidades os policiais que, durante 
abordagens, matem suspeitos, aumentaram a 
impunidade que eles desfrutam. A atuação 
policial contra a população negra e moradores da 
periferia remonta a tempos do primitivismo 
social e político. A pandemia do novo coronavirus, 
juntamente com a recessão econômica e a crise 
sanitária, tornaram essa situação ainda mais 
visível. O fio condutor do racismo e da 
discriminação social no Brasil marca o limite da 
irracionalidade, por meio do abuso de autoridade 
de agentes do Estado, que deveriam proteger os 
cidadãos e não combatê-los.

No Brasil, em paralelo à  pandemia, a 
violência policial segue matando e lidera o 
ranking do país que mais mata jovens negros. 
Segundo o Mapa da Violência, a cada 23 minutos 
um jovem negro é assassinado. Esse país tem a 
polícia que mais mata no mundo e uma 
população carcerária que já conta com mais de 
800 mil presos, em sua maioria, pretos e pobres, 
segundo dados divulgados em 2019, pelo Banco 

de Monitoramento de Prisões, do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ).

#VidasNegrasImportam
Motivos não faltaram para as explosivas 

ondas de reações, com protestos, manifestações 
e movimentos voluntários para dizer um basta ao 
racismo, ao  preconceito e  à discriminação contra 
negros. Os movimentos antirracistas brasileiros  
seguiram a onda de protestos, que abalaram os 
EUA pela morte de George Floyd - um homem 
negro desarmado, asfixiado por um policial 
branco - para chamar a atenção para a situação 
dos negros no Brasil.

Foi no contexto da luta contra a violência 
racista que o movimento Black Lives Matters 
(Vidas Negras Importam) emergiu. Criado em 
2013, por três mulheres lésbicas de classe média, 
o movimento ganhou projeção em 2014, nos 
protestos contra a morte de Michael Brown e Eric 
Garner. Aqui no Brasil, o movimento Vidas Negras 
Importam ganhou maior destaque após a morte 
do adolescente João Pedro, de 14 anos, 
assassinado dentro de casa, durante uma ação 
policial, em São Gonçalo, Região Metropolitana 
do Rio de Janeiro.

Racismo e Judiciário
Para alguns especialistas, o sistema de 

justiça brasileiro é racista e toma muitas das suas 
decisões em função da cor da pele. Isso explica, 
segundo eles, o fato da população negra 
corresponder a 64% dos encarcerados e 
representar apenas 15,6% dos magistrados, de 
acordo com dados do Levantamento Nacional de 
Informações Penitenciárias (Infopen) e do Censo 
do Poder Judiciário. 4
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»Infelizmente, só vemos preto no judiciário, 
quando olhamos a toga dos juízes. É indignante 
perceber, que os erros judiciais levam sempre ao 
encarceramento dos pretos. O nosso judiciário é 
capaz de usar a pandemia para conceder habeas 
corpus preventivo e determinar a prisão 
domiciliar de uma foragida, como foi o caso da 
Márcia Aguiar e do seu marido Fabrício Queiroz, 
mas nega dois pedidos de habeas corpus a um 
jovem negro de 28 anos, preso por porte de 10g de 
maconha. Esse jovem veio a morrer de covid e a 
gente pergunta: quem vai pagar por isso? Nosso 
judiciário é parte do racismo estrutural que atinge 
a sociedade brasileira. Nossa justiça tem classe e 
tem raça e só é cega pra ver as injustiças 
cometidas contra os pretos e pobres».

É  i m p o r t a n t e  d e s t a c a r  q u e ,  a l g u n s  
intelectuais identificam o racismo como 
u m a p rá t i c a ,  q u e  e s t á   i m p r e g n a d a  n a s  
instituições do Estado, mas dificilmente 
responsabilizam diretamente os governos.  No 
Brasil, a direita racista conservadora, que se 
alojou nas estruturas do Estado burguês, nega a 
existência do racismo. Todavia,  impõe a ideia de 
superioridade branca, dos valores culturais 
eurocêntricos que acentuam, ainda mais, a guerra 
social contra negros.

O  q u a d r o  d e  s u b r e p r e s e n t a t i v i d a d e  
constatado em todos os setores,  também se 
projeta na estrutura do Poder Judiciário 
brasileiro, como demonstra a pesquisa sobre o 
Perfil Sociodemográfico dos Magistrados, 
realizada pelo CNJ em 2018. O levantamento 
mostrou que apenas 18,1% dos magistrados 

brasileiros se declararam negros ou pardos e 
que, do total de juízes, somente 6% são 
mulheres negras.

O Poder Judiciário não pode se eximir desse 
debate e deve fazê-lo de forma ampla, aberta e 
transparente, para  trazer à  luz os mesmos 
traços do racismo institucional arraigado nas 
estruturas de poder e buscar, de forma efetiva, a 
construção de ações afirmativas, como uma 
resposta na tutela dos direitos desses grupos 
estigmatizados. 

ASSISTA AO VÍDEO!
Há dois ditados famosos sobre a Lei. “A lei é 

igual para todos” e “dura lex, sed lex” (a lei é 
dura, porém é a lei). Mas no Brasil só uma 
dessas máximas é verdadeira. Quer dizer... às 
vezes. Na maioria dos casos. Quer dizer na 
minoria. Ou contra minoria. Que seria maioria? 
Vamos dizer que... depende do caso. Ganha um 
passe-livre da cadeia quem conseguir achar 
sentido nisso.

Canal: Porta dos Fundos
Elenco: Fabio Porchat

Link do vídeo:
hps://www.youtube.com/watch?v=NdIqyc-jSSs
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SINDJUFE-BA soma-se a ação solidária em campanha com 
doações de cestas básicas

A pandemia da Covid-19 tem acentuado o 
quadro da desigualdade social no Brasil e os 
efeitos causados por ela, com a necessidade de 
isolamento social e, consequentemente, o 
aumento das dificuldades econômicas  dos 
m e n o s  fa vo r e c i d o s .  Pa ra  m i n i m i za r   o  
sofrimento de populações com baixa renda, ou 
sem renda - na maioria das vezes esquecidas 
pelo poder público - o SINDJUFE-BA engajou-se 
na campanha solidária e de auto-organização do 
Movimento Aquilombar, com doação de cestas 
básicas para diversas famílias. A campanha 
solidária  recolheu alimentos, roupas, remédios, 
materiais de higiene e segurança e foram 
distribuídos no Quilombo Quingoma, localizado 
no bairro de Itinga, Lauro de Freitas.

«A ausência de políticas públicas por parte 
do Estado tem colocado as comunidades 
quilombolas e as periferias em condições 
vulneráveis diante da pandemia da Covid-19. 
Uma rede de solidariedade tem sido construída, 
o SINDJUFE-BA somou-se a ela. Ajudamos com 
cestas básicas e na confecção de uma cartilha 
que explica como estas comunidades devem se 
organizar para o enfrentamento à pandemia", 
disse Jailson Lage, diretor do SINDJUFE-BA.

A crise sanitária causada pelo novo 
coronavírus agravou a situação financeira de 
várias pessoas,  principalmente as que 

sobrevivem do trabalho informal ou que são 
autônomas. A insuficiência de suporte oferecido 
pelo poder público deixou diversas famílias em 
situação de risco e vulnerabilidade. Para a direção 
do SINDJUFE-BA, a organização autônoma dos 
trabalhadores ganha mais importância ante a 
inércia do Estado na resposta à pandemia. 

“A ação é mais uma forma de mostrar ao 
governo que o princípio da solidariedade de classe  
continua forte na categoria do funcionalismo 
público, principalmente no Judiciário”, afirmou a 
C o o r d e n a d o ra  d o  S I N D J U F E - B A ,  A l d a c y  
Pinho.Desde o começo da quarentena o SINDJUFE-
BA tem se preocupado com a situação dessas 
famílias e, passados quatro meses da pandemia, o 
SINDJUFE-BA continuará em estado ativo nas 
iniciativas de partilha para tentar minimizar os 
impactos do momento pelo qual passamos.

CLUBE DO SINDJUFE-BA SOFRE COM ALAGAMENTOS E SUA 
REABERTURA ESTÁ CONDICIONADA AO CONTROLE DA PANDEMIA

O Clube do SINDJUFE-BA fica  cos-
tumeiramente fechado, durante o inverno, 
retornando às atividades normais no verão. 
Entretanto, nesse ano, as chuvas castigaram a 
sede social com mais intensidade, que sofreu com 
dois grandes alagamentos. Em um desses 
episódios, cerca de 6 metros de muro desabou. Um 
dos motivos para a ocorrência de enchentes é a 
proximidade do clube com um riacho, cujo nível da 
água aumenta quando chove.

A diretoria do SINDJUFE-BA fez os reparos 
necessários na parte do muro caído e ainda está 
fazendo um reforço na parte que não foi afetada. A 
reabertura da sede social estará condicionada, 
para além disso, ao controle da pandemia.

«Já é tradição fecharmos o clube nos meses de 
chuva, principalmente por conta dos alagamentos 

que lá ocorrem. Nesse ano, os alagamentos foram 
maiores e mais severos, prejudicando mais da metade 
da área do clube, que ficou com partes submersas. 
Fizemos os reparos e reforçamos o muro que caiu em 
decorrência das chuvas», afirmou o Coordenador do 
SINDJUFE-BA, Jailson  Lage. 

O  CLUBE
Salão de jogos, campo de futebol, piscina adulta e 

infantil são algumas entre as variadas atrações que o 
servidor e sua família podem encontrar na sede social 
do SINDJUFE-BA.  Além de passeios, o associado 
também pode promover eventos particulares, mediante 
prévio agendamento. A sede social do SINDJUFE-BA 
fica localizada na Avenida Senhor do Bonfim, nº 89, 
Fazenda Cassange, São Cristóvão - Salvador. O horário 
de funcionamento é sábado e domingo, das 9 às 17h.
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Da reunião ministerial à  
urgência de 
Rodrigo Maia: 
Eles querem usar a 
pandemia para 
destruir os 
nossos direitos

O Brasil assistiu estupefato à  reunião ministerial do 
dia 22 de abril. Em tese, tratava-se de uma reunião de 
trabalho dos dirigentes do Estado brasileiro no contexto de 
uma pandemia. O que se viu, no entanto, foi um show de 
horrores. Da fala do Presidente Bolsonaro, sugerindo, em 
linguagem vulgar, que interferiria no aparato do Estado para 
ocultar ilícitos de seus parentes e amigos; seguindo pelo 
então  Ministro da Educação, Abraham Weintraub, falando 
em prender os “vagabundos do STF”; até chegar à  
declaração do Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles,  
que propôs usar a pandemia para desmontar a legislação 
de proteção ambiental; tudo sob o cândido olhar da ministra 
dos costumes e da pureza, Damares Alves, que a propósito, 
não se escandalizou nem com o conteúdo, nem com as 
palavras usadas para exprimir tanto despropósito. Sobre a 
pandemia, uma breve e tímida fala de um incrédulo ex-
Ministro da SaúdeTeich.

No meio daquele espetáculo de surrealismo, que 
poderia por si, ser objeto de um longo artigo, duas falas do 
"superministro" Paulo Guedes, merecem uma análise mais 
detalhada.Na primeira delas, Guedes afirma que “nós 
vamos perder dinheiro salvando empresas pequenininhas”. 
Paulo Guedes deixa claro que o governo Bolsonaro é 
inimigo do povo brasileiro. Vale ressaltar que o pequeno 
empreendimento no Brasil responde, atualmente, por 
aproximadamente ¼ do PIB nacional e 55% dos empregos. 
O pequeno empresário é uma espécie de trabalhador 
pejotizado, que arca com o risco da atividade econômica, 
para, quando e se ela der certo, o grande capitalista 
comprá-la e aí sim lucrar com ela. Entretanto, Bolsonaro e 
Guedes, como representantes dos ricos e vassalos do 
grande capital internacional, preferem destinar os recursos 
para as grandes empresas. Assim, para a área econômica 
do governo é o momento de se “ganhar dinheiro” e seguir 
entregando o valor arrecadado para os bancos, através do 
sistema da dívida pública. A fala de Guedes deixa explicita a 
necessidade desse setor unir forças com a classe 
trabalhadora na luta contra o governo Bolsonaro.

A segunda reforça a ideia que o governo tem do 
serviço e do servidor públicos. Mais uma vez, Guedes ataca 
o povo brasileiro, ao reafirmar a política do governo 
Bolsonaro de limitar direitos a quem pode pagar por eles. O 
Ministro, que já havia chamado os servidores públicos de 
parasitas, agora os descreve como inimigos do governo e 

cunha a seguinte pérola, sobre o congelamento salarial 
embutido na Lei Complementar 173 de maio de 2020: “Nós 
já botamo (sic) a granada no bolso do inimigo”.

Não é de fato uma novidade, que os trabalhadores do 
serviço público são vistos e tratados como inimigos pelos 
diversos governos que se sucedem. Contudo, a declaração 
de Guedes acende um sinal de alerta, ao deixar claro que 
os ataques devem prosseguir. A rigor, a EC do fim do 
mundo (Emenda Constitucional 95), já impõe na prática, se 
considerarmos a retração da atividade econômica em 
decorrência da pandemia, o congelamento salarial aos 
servidores. Nesse sentido, a LC173 cumpre um papel muito 
mais simbólico: o governo testou a possibilidade de 
aprovação do congelamento e a receptividade desse 
ataque no parlamento. Aqui, chama atenção uma 
declaração feita pela bancada do Senado do maior partido 
de oposição ao governo, o PT, que votou a favor do 
congelamento: “é uma esperança para os servidores 
estaduais, distritais e municipais de receberem seus 
salários”, para seguir afirmando, “o que poderia não ocorrer 
diante da enorme queda de arrecadação, em razão dos 
efeitos econômicos da crise sanitária em curso”. Para a 
bancada de senadores do PT, deveríamos estar 
comemorando o congelamento de salários, benefícios e a 
suspensão de concursos públicos. 

É preciso estarmos alertas aos movimentos do 
Congresso e do Executivo, que desejam utilizar a 
pandemia para destruir de vez os direitos dos 
trabalhadores do serviço público. Maia chegou a declarar, 
recentemente, que é urgente que o governo envie uma 
proposta de reforma administrativa para o Congresso. 
Segundo Maia, independentemente da qualidade da 
proposta, é preciso fazer o debate, em função da situação 
fiscal brasileira no pós pandemia. Ele reafirma a urgência, 
pois acredita que,  após a pandemia, seria mais difícil 
aprovar a retirada de direito dos servidores.

O SINDJUFE-BA continuará sendo parte da luta em 
defesa do Serviço Público e dos direitos da nossa 
categoria. Se alguém precisa pagar pela situação fiscal e 
pelos efeitos econômicos da pandemia, devem ser os 
bilionários brasileiros, que viram as suas riquezas 
aumentarem cerca de 180 bilhões de reais, enquanto a 
nossa população sofre com a dificuldade para ter acesso 
aos 600 reais do auxílio emergencial.



8

De forma excepcional, devido à pandemia do 
novo coronavírus, o teletrabalho (home office) foi 
estabelecido em sua totalidade. Nesta situação, 
avaliamos como medida certa a ser adotada, para 
garantir o isolamento social e a segurança dos 
trabalhadores do Poder Judiciário Federal. A defesa 
das vidas sempre em primeiro lugar. 

Contudo, devemos ficar atentos a esta 
modalidade de trabalho, entendendo que deve ser 
algo momentâneo, pois, no pós-pandemia, os 
patrões irão querer impor as mais diversas formas 
de precarização do trabalho e da vida, em busca da 
recuperação dos lucros à custa de nossas vidas 
subjugadas pela superexploração do trabalho. No 
caso do serviço público, aponta-se o crescimento do 
assédio e da exigência por alcance de metas de 
produtividade. 

Quando uma modalidade de trabalho é 
apresentada pelo patrão como maravilhosa, tenha a 
certeza que não é boa para o trabalhador. Para nos 
enganar, os patrões criam toda uma campanha 
ideológica, compartilhando a ideia de que a oferta é 
boa. É isso que acontece com o teletrabalho. A 
campanha ideológica do patrão é tão bem 
elaborada, que começamos a reproduzi-la: “o 
teletrabalho é bom porque posso fazer o horário que 
quiser”, “fico mais tempo com minha família”, “adapto 
o trabalho à rotina doméstica”. Mas na prática, na 
vida real, é isso mesmo?

Três pontos a questionar:
Primeiro, quanto ao custo da produção. Para o 

empregador, o teletrabalho é ótimo, afinal, os 
custos do espaço físico, internet, luz, plano de 
telefonia, equipamentos como computadores, 
celular e softwares, são por conta do trabalhador, 

Teletrabalho, superexploração e aumento do assédio

que não obteve nenhum reajuste salarial para isso. 
Ou seja, os patrões repassam despesas de 
e s t r u t u r a  e  m a n u t e n ç ã o ,  e n q u a n t o  o s  
trabalhadores seguem ganhando o mesmo salário, 
tendo suas despesas aumentadas.  

A l é m  d i s s o ,  d i r e i t o s  h i s t o r i c a m e n t e  
conquistados com muita luta – como o vale 
transporte e o vale alimentação – não são 
garantidos aos trabalhadores. Como podemos 
observar. Os patrões têm mais lucratividade. Ponto 
pra eles! Segundo, quanto à adaptação do trabalho à 
rotina doméstica não é tão simples assim. Quem de 
nós não acordou e foi dormir trabalhando nesse 
período de pandemia? Isso acontece porque a 
realização do trabalho no espaço do lar dificulta a 
separação dos momentos de labor, lazer e 
descanso, já que a jornada de trabalho diária torna-
se interminável.

Diferente do trabalho presencial, com horários 
de trabalho definidos, no teletrabalho a jornada de 
trabalho se transfere para casa. Assim, não temos 
como definir o que é trabalho e o que é a vida 
pessoal. Da hora que acordamos até a hora de 
dormir, tudo é trabalho.

As mulheres, em especial, que já passam pelo 
processo de sobrecarga da manutenção diária da 
vida, devido ao sistema machista e patriarcal no 
qual vivemos, são superexploradas. No home office, 
temos jornadas múltiplas e integradas de trabalho. 
Quem de nós não parou o trabalho para executar um 
trabalho doméstico? Vale ressaltar que nossos 
filhos também estão em casa, com a suspensão das 
aulas. Logo, o trabalho do tribunal se integra em uma 
condição em que as responsabilidades são diversas 
e a rotina precária intensificada. Com isso, ganham 
os patrões. Mais um ponto para eles! Terceiro, 
quanto à relação social do trabalho.  O   teletrabalho 
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 separa os trabalhadores e trabalhadoras dos seus 
companheiros de trabalho. O trabalho, que é 
r e a l i z a d o  d e  f o r m a  c o l e t i v a ,  t o r n a - s e  
individualizado.  Laços humanos e sociais 
construídos em anos de convivência são rompidos. 
Essa individualização do trabalho  impacta em 
nossa saúde mental, já que o trabalho influencia 
todos os aspectos da vida de uma pessoa, pois tem 
papel ativo na construção da identidade e da vida 
em sociedade.

Os problemas psicológicos advêm do fato de 
que o trabalhador sai do lugar de trabalho e do 
tempo de jornada e ingressa numa realidade virtual. 
É dever das organizações se antecipar aos riscos 
p s i c o s s o c i a i s  e m  t e l e t ra b a l h o .  M e d i d a s  
preventivas e corretivas devem ser adotadas como: 
regulamentação da jornada, a garantia de pausas e 
intervalos; orientações ergonômicas e liberação de 
mesas, cadeiras e recursos para o trabalho remoto; 
promoção de ginástica laboral, atividade física, 
meditação,  yoga,  dentre  outras;  e  ações  
socioeducativas, contemplando a autogestão da 
saúde física e mental, além da prevenção de 
acidentes domésticos.

Estamos tendo todas essas garantias dos 
tribunais? Não. Portanto, mais um ponto pra eles!

Quando analisamos com todo cuidado, 
p e r c e b e m o s  q u e m  s a i  g a n h a n d o  c o m  o  
teletrabalho. Até agora, apenas o patrão marcou 
pontos. Os trabalhadores só perdem.

Produtividade e assédio
Em meio a toda essa situação imposta pela 

pandemia, temos assistido a exigência de uma 
maior produtividade. Em tempos normais, isso já é 
errado, em uma situação excepcional na qual 
estamos inseridos é inadmissível. 

Produtividade significa imposição de metas, 
que significa pressão sobre os trabalhadores, que 
significa aumento do assédio, que leva ao 
adoecimento  do trabalhador.      

As metas tem sido o mecanismo encontrado 
pelos patrões para controlar o home office. Mas não 
podemos permitir que transformem nossas vidas, 
em meio a uma crise sanitária mundial, em uma 
gincana por produtividade.  

A produtividade faz com que a nossa vida seja 
consumida pelo emprego, tomando conta do nosso 
cotidiano doméstico. Não é à toa, que sempre nos 
pegamos almoçando ao lado do computador; 
tomando café da manhã na mesa do escritório; sem 
contar, que às vezes fazemos essas refeições fora 
do horário adequado.

Por isso, o SINDJUFE-BA vem realizando a 
campanha contra a imposição de metas e o assédio. 
Reforçamos: todo e qualquer caso de assédio deve ser 
comunicado ao Sindicato pelos canais de denúncias 
através dos telefones 71 99133-7114 / 99367- 0273 
ou  pelo  e-mail  sindjufeba@sindjufeba.org.br.

Momentâneo
Para finalizar, reforçamos que essa situação é 

momentânea e excepcional. Não podemos cair na 
ilusão de que o teletrabalho é uma modalidade 
favorável aos trabalhadores. Ao contrário, é parte 
do avanço da precarização do trabalho e 
superexploração da classe trabalhadora. 

Frente à pandemia, defendemos como medida 
excepcional, pela necessidade do isolamento social, 
medida mais eficaz para evitar o contágio e a 
disseminação do vírus. Ao mesmo tempo em que 
exigimos dos tribunais medidas de segurança e 
condições dignas de trabalho. Pra nós, vidas valem 
mais do que metas!



Reafirmamos que o trabalho presencial seja 
retomado após o pico epidêmico ser deixado para 
trás, o que infelizmente ainda não acontece no Brasil. 
Mesmo assim, o retorno deve ser amparado em 
informações técnicas, notadamente das Secretarias 
Estadual e Municipal de Saúde e da vigilância 
sanitária, e ouvida as associações de classe, como o 
Sindjufe-BA”, defendeu Fred Barboza.

Após a publicação da resolução 322 do CNJ, o 
SINDJUFE-BA protocolou requerimento a todos os 
tribunais comunicando sua posição contrária ao 
retorno do trabalho presencial. No entanto, apenas o 
Tribunal Regional do Trabalho (TRT-5) respondeu 
positivamente, anunciando que as atividades na 
Bahia só serão retomadas após o pico epidêmico. Já 
a Justiça Federal e o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) 
foram na direção oposta.

“Lamentavelmente, o que vimos foram ações da 
JF e do TRE buscando retomar o trabalho presencial. 
O SINDJUFE-BA realizou assembleias setoriais 
virtuais nos dois tribunais, debateu a situação   com   
a   categoria,   que  definiu  por  greve sanitária, caso 
os tribunais insistissem com o retorno”, explica 
Rommel Robatto, diretor do Sindicato. 
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90 mil mortes. Mais de 2,5 milhões de 
casos confirmados. Os dados revelam a 
política genocida de Bolsonaro, Mourão e sua 
trupe de reacionários, que desde o início da 
pandemia do novo coronavírus preocuparam-
se unicamente com o lucro dos empresários. 
Aos trabalhadores foi imposto redução e 
congelamento de salários, demissões e 
retirada de direitos. 

A diretoria do SINDJUFE-BA, no começo 
da pandemia, apresentou um conjunto de 
medidas aos tribunais, relacionados à questão 
de segurança aos trabalhadores, entra elas a 
suspensão do trabalho presencial. “A maioria 
dos trabalhadores do Poder Judiciário Federal 
na Bahia, atualmente, encontra-se em regime 
de teletrabalho. Frente à pandemia, avaliamos 
como a medida certa a ser adotada, para 
garantir o isolamento social e a segurança dos 
trabalhadores. A defesa das vidas deve 
sempre estar em primeiro lugar”, pontuou Fred 
Barboza, diretor do SINDJUFE-BA. 

O Sindicato tem sido vigilante no 
cumprimento desta medida. E, tem se 
posicionado contrário ao retorno do trabalho 
presencial, desde a publicação da resolução 
322 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no 
dia 1º de junho, que estabeleceu medidas para 
retomada dos serviços presenciais. “Seguimos 
contra a resolução do CNJ. Continuamos 
avaliando que os tribunais não terão condições 
de garantir medidas sanitárias e de segurança. 

NÃO É HORA DE VOLTAR AO TRABALHO PRESENCIAL

Diretoria do SINDJUFE-BA realizou 1º Seminário de Planejamento Estratégico

PANDEMIA

MEU VOTO É PELA
VIDA!

ASSEMBLEIAS SETORIAIS DEFINEM 
GREVE SANITÁRIA

« PÁGINAS CENTRAIS »

OS TRABALHADORES DA JUSTIÇA FEDERAL  E ELEITORAL DE SP 
JÁ ESTÃO EM GREVE SANITÁRIA EM DEFESA DA VIDA!!!
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MEU VOTO É 

No inicio do mês de julho, recebemos nos 
grupos do WhatsApp a informação do 
falecimento do John, servidor terceirizado do 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE), vítima de 
covid-19. Ele trabalhava no setor de tecnologia 
da informação do órgão. O fato se deu logo 
após a divulgação de um vídeo do ministro 
Barroso, presidente do TSE, direcionados aos 
trabalhadores da Justiça Eleitoral, pontuando 
sua preocupação com o calendário eleitoral.

Por John e por todas 90 mil mortes 
ocorridas no país, por nossas vidas e de 
nossos familiares, não temos acordo com a 
volta ao trabalho presencial. O vídeo do 
ministro não foi prestar solidariedade às 
famílias que perderam seus entes queridos, 
mãos ao contrário, chamar os trabalhadores da 
Justiça Eleitoral a arriscarem suas vidas em 
nome do calendário eleitoral. 

Não pactuamos com a visão do ministro 
Barroso de que a tal “festa da democracia” é 
mais importante do que nossas vidas. 
Seguiremos afirmando: NOSSO VOTO É 
PELA VIDA!

“Na Justiça Federal, protocolamos vários 
requerimentos, exigindo desinfecção dos prédios e 
a garantia de EPIs. Mas não obtivemos respostas. 
Mas mesmo assim, sem segurança adequada, a 
Diref agendou o retorno presencial para  o  dia 3  de  
agosto. Particularmente, eu defendo, que assim 
como o STF que suspendeu totalmente o trabalho 
presencial neste ano, que o  nosso retorno esteja 
condicionado a imunização da população, dado que 
não existe prejuízo relevante das partes e aos 
jurisdicionados. O serviço jurisdicional está sendo 
prestado a contento apesar da pandemia  ”, 
acrescentou Rommel. 

Já no TRE, visando os preparativos para as 
eleições municipais, no dia 30 de junho, o presidente 
– Desembargador Jatahy Junior – divulgou uma 
portaria que determinava o retorno ao trabalho 
presencial, incluindo os cartórios eleitorais da 
Capital e do Interior, no dia 13 de julho.

“Em assembleia setorial aprovamos não 
atender esta portaria e exigir a construção de um 
plano, com a participação do Sindicato, com a 
garantia de que o Tribunal adotará todas as medidas 
de segurança necessárias. Só depois, podemos 
pensar em retorno presencial. Primeiro, é preciso 
garantir o direito fundamental à vida. As vidas dos 
trabalhadores efetivos, requisitados, estagiários e 
terceirizados, bem como dos seus familiares são 
mais importantes que as eleições”, afirmou  
Lindinalva de Souza, diretora do SINDJUFE-BA. 

Assim como na JF, os trabalhadores do TRE 
aprovaram um indicativo de greve sanitária.

Seguir mobilizados

Após a realização das assembleias setoriais, 
que contou com ampla participação da categoria, 
tanto o TRE quanto a JF suspenderam as datas 
apresentadas para o retorno. O TRE adiou o prazo 
para o dia 13 de agosto. Já a JF comunicou que os 
trabalhos presenciais seguem suspensos até o dia 
31 de agosto.

“Foram vitórias parciais da categoria, como 
resultado da nossa organização e mobilização. Mas 
estamos atentos à situação, porque mesmo com as 
novas datas apresentadas, a situação da pandemia 
só piora. O número de mortes e contaminados 
segue em crescimento. Sendo assim, continuamos 
defendendo a manutenção do teletrabalho e 
decidimos manter o estado de greve sanitária”, 
concluiu Lindinalva.  

A preocupação do TSE com a 
vida dos servidores é limitada

PELA VIDA!

« PÁGINAS CENTRAIS »

No dia 27 de julho fomos privados da 
presença da colega Rosemary Gonçalves da 
Silva, trabalhadora da Justiça Federal. 
Rosemary faleceu vitimada pela Covid-19.  A 
diretoria do SINDJUFE-BA se solidariza com a 
família, amigos e colegas de trabalho de 
Rosemary e reafirma seu compromisso por 
exigências de medidas de segurança ao 
conjunto dos trabalhadores do Poder Judiciário 
Federal.

Frente aos descaso dos governos, que 
estão preocupados com lucros e não com as 
vidas, não cansamos de reafirmar: nossas vidas 
em primeiro lugar!

Rosemary, PRESENTE!
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órgãos do Judiciário adotem medidas visando o 
retorno ao trabalho presencial. O CNJ deveria 
saber que, no cenário de uma pandemia, a 
preocupação de qualquer ser humano é a 
s o b r e v i v ê n c i a  e  n ã o  o s  n ú m e r o s  d e  
produtividade de um relatório de gestão.

Assim, torna-se difícil não estabelecer uma 
relação entre a postura adotada pelo CNJ e as 
recentes pressões exercidas pelo Presidente 
Genocida e pela necroburguesia brasileira que, 
à medida que as notificações da doença se 
deslocam dos mais ricos para os setores mais 
p r e c a r i z a d o s  d a  c l a s s e  t ra b a l h a d o ra ,  
aumentam as exigências de retorno à  
‘normalidade’ para não interromper seus lucros. 
Para nós, o normal não são shoppings e 
academias abertos, mas sim, o cessar dos 
registros diários de mais de mil mortes por uma 
doença. 

Bolsonaro chegou a guiar uma comitiva de 
empresários, ao STF, para questionar a decisão 
do órgão em deixar as regras de distanciamento 

rimeiro de Junho de 2020. O Brasil, Pa p e s a r  d e  t o d a  a  r e c o n h e c i d a  
subnotificação da doença, supera a 

marca de meio milhão de casos de Covid-19. 
Nesse mesmo dia, a triste marca de trinta mil 
brasileiros mortos pelo SARS-CoV-2 é alcançada. 
Nas próximas horas, a OMS  afirmará que o país 
ainda apresenta uma curva epidemiológica  
crescente de casos, não tendo atingido o seu pico. 
Nessa  mesma semana, o país atingirá o registro 
de mais de mil mortes diárias, por quatro dias 
consecutivos, chegando a marca de mais de uma 
morte por minuto e superando a Itália em número 
de óbitos, alcançando um indesejável “podium da 
morte”. 

Dentro desse contexto, o CNJ, ao invés de 
suspender as metas unilaterais, que vem impondo 
aos trabalhadores do Judiciário, mesmo tendo 
esses que trabalhar muito longe das condições 
ideais ou normais, emite uma DESASTRADA e 
IRRESPONSÁVEL resolução flexibilizando a 
regra do trabalho doméstico, permitindo que os 

Não aceitaremos que 
nossas vidas virem indicadores

de produtividade

NOTA DA DIREÇÃO 
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social nas mãos de governadores e prefeitos. 
Esses últimos, aliás, que já vinham numa 
quarentena frouxa e “para inglês ver”, também 
passaram a relaxar ainda mais as regras de 
distanciamento social, deixando os trabalhadores 
à sua própria sorte.

Desde o início da pandemia, a diretoria do 
Sindjufe vem realizando gestões, junto às 
administrações dos órgãos do Judiciario Federal 
na Bahia, para assegurar a adoção de medidas 
efetivas,  visando a garantia da vida dos 
t r a b a l h a d o r e s ,  s e j a m  e l e s ,  e f e t i v o s  o u  
terceirizados. Tentamos, desde o primeiro 
m o m e n t o ,  g a ra n t i r  q u e o s t ra b a l h a d o r e s 
pudessem  manter-se em casa.  Temos atuado, 
também,  para minimizar os riscos daqueles que, no 
limite, precisem deixar seus domicílios para 
alguma atividade presencial. 

Avaliamos que esta flexibilização do CNJ é 
temerária e criminosa e fazemos coro com os 
demais sindicatos do país na exigência de sua 
revogação. Para nós, uma volta ao trabalho 
presencial somente será possível após vencido o 
pico da curva epidemiológica, ainda assim, sem que 
se despreze os necessários cuidados no retorno. 
Protocolamos expedientes, aos tribunais, para que 
eles observem essa prudência, solicitando que a 
nossa entidade possa participar de comissões que 
disciplinam o trabalho presencial, quando ele for 
possível. Salientamos que, a saúde e a vida dos 
trabalhadores não podem ser desrespeitada pelas 
direções dos órgãos.

Sabemos de diversos casos de servidores, aqui 
na Bahia, que já foram acometidos pela Covid-19. 
Destacamos que, caso uma destas ocorrências 
tivesse se dado no contexto do trabalho presencial, 
o número de contaminados, entre os trabalhadores 
do Judiciário Federal, provavelmente, seria muito 
mais alto, pois não se trata aqui de eventos sem 
correlação, dado que, atualmente, graças ao 
trabalho não presencial, uma contaminação pode 
ser contida em uma única célula familiar, 
t i p i c a m e n t e ,  d e p o u c a s p e s s o a s .  J á u m a 
contaminação em um prédio, com a presença de 
centenas de trabalhadores, não apenas os coloca 
em risco, mas também, atinge as suas respectivas 

famílias.  Essa é a realidade vivida na 
Assembleia Legislativa da Bahia, onde se 
r e g i s t r o u a l t a i n c i d ê n c i a d e c a s o s d e 
contaminação, proporcionalmente bem acima 
dos índices verificados quando considerado 
todo o Estado da Bahia. A ALBA tem, inclusive, 
um registro de óbito. A resolução do CNJ, não 
apenas nos coloca em risco, como também 
contribui para atingir a saúde das nossas 
famílias, dos jurisdicionados e da população em 
geral.Nós, da diretoria do SINDJUFE-BA, 
saudamos com ênfase a nota da direção do 
TRT5, que, na contramão desta normatização 
temerária do CNJ, já comunicou que as 
atividades presenciais, daquele órgão na Bahia, 
só serão retomadas quando o pico epidêmico 
tenha ficado para trás,  “amparada em 
informações técnicas, notadamente das 
Secretarias Estadual e Municipal de Saúde e da 
vigilância sanitária, e ouvidas a OAB e o 
Ministério Público do Trabalho, e, ainda, as 
associações de classe, como a Amatra5 e o 
Sindjufe.”Aos trabalhadores do Judiciário 
Federal na Bahia, reafirmamos a necessidade 
de unidade e mobilização para garantirmos o 
direito mais elementar que todos nós temos: o 
direito à vida. Não aceitaremos que este direito 
seja oferecido à ganância cega e genocida 
daqueles que colocam o lucro e indicadores de 
produtividade acima das vidas.  

Vidas valem mais do que metas.
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Durante a pandemia do novo coronavírus, a 
mulher, além da ameaça à própria saúde e a da 
sua família, também encontra-se face uma nova 
ameaça: o aumento de casos de violência 
doméstica. Para compreender os motivos desta 
realidade, precisamos primeiro caracterizar 
quem é esta mulher – a mulher trabalhadora. 

Desde o início da sociedade capitalista, o 
espaço doméstico, o espaço privado foi 
destinado à mulher. Nesse espaço, a ela cabia 
reproduzir e cuidar. Ao homem foi destinado o 
espaço público. O espaço público destinava-se a 
produção, de onde o homem extraia o seu 
sustento e o sustento da sua casa. O espaço 
público, historicamente, é ainda o espaço de 
d e c i s õ e s .  É  u m  e s p a ç o  d e  p o d e r,  d e  
regulamentação e elaboração de normas e 
regras convivência. 

C o m  a  r e v o l u ç ã o  i n d u s t r i a l  e ,  
acentuadamente, após a primeira guerra e com a 
escassez de mão de obra, houve a necessidade da 
convocação das mulheres para o mercado de 
trabalho. Posteriormente, à medida que os 
homens voltaram a estar disponíveis para o 
trabalho na indústria, aliada a reestruturação 
produtiva pós-fordista, os postos de trabalho 
d i m i n u í ra m . O s m e l h o r e s p o s t o s fo ra m 
destinados ao homem. À mulher, couberam os 
postos de trabalhos precários, que foram 
proporcionalmente ampliados pelo novo modelo 
de produção. Estes postos precários não exigiam 
grande qualificação e os salários destinados 
eram bem menores. 

Mas, mesmo ocupando espaço na cadeia 
produtiva, as mulheres não foram dispensadas 
do trabalho no espaço privado. Isto porque, no 

Machismo e 
Violência Doméstica 

na Quarentena
Por Lúcia Martins*

Opinião

capitalismo, as diferenças entre os grupos sociais 
(no caso, diferenças de gênero) são usadas para 
superexplorar estes grupos e aumentar o lucro dos 
capitalistas. Hoje temos a mulher que ocupa o 
espaço produtivo, mas segue sendo responsável 
pelo espaço reprodutivo e de cuidado. Enquanto 
isso, no espaço público, a mulher ainda reivindica 
igualdade de direitos e de ocupar espaços de poder 
decisórios. A mulher contemporaneamente ainda 
se ocupa deste duplo papel: ela tanto produz como 
reproduz, ela tanto sustenta quanto cuida.

É interessante a questão do cuidado, porque 
cuidado pressupõe afeto e devemos nos perguntar, 
por que apenas a mulher pode demonstrar afeto, 
cuidando da família, da casa e dos filhos? Por que o 
homem também não pode demonstrar o seu afeto 
através desses cuidados? E é dentro deste cenário 
que vão surgindo os conflitos. Se quando a mulher 
apenas ocupava o espaço privado ela já sofria 
violência, imagina quando ela passa a competir no 
mercado de trabalho e busca ocupar espaços 
outrora reservados apenas aos homens. 

Em tempos de pandemia, onde o confinamento 
se fez necessário, homem e mulher estão juntos 24 
horas por dia, sem intervalos e sob um contexto de 
maior pressão psicológica: o medo de adoecer, as 
incertezas sobre os empregos, a redução de 
salários e a maior dificuldade de sustento da 
u n i d a d e  f a m i l i a r.  To d o s  o s  c o n f l i t o s  e  
tensionamentos neste espaço confinado se 
apresentam e se ampliam. Para agravar a situação, 
esta mulher que antes vivia numa situação de 
provável ou possível violência, está confinada, 
presa e a mercê do seu agressor. Já o agressor, ao 
perceber que a sua vítima está impedida de sair, de 
denunciar,   de   ter   ajuda   de   vizinhos,   parentes   e 



amigos, se sente mais fortalecido. Por isso, caso 
não haja uma atuação firme do Estado à 
tendência desta violência é apenas aumentar. A 
violência contra mulher se apresenta como 
violência física, psicológica, moral, sexual ou 
patrimonial. A violência física se configura por 
qualquer dano à integridade física da mulher, 
sendo a mais fácil de identificar. A violência 
psicológica é mais sutil e se configura em 
atitudes que venham a causar uma diminuição na 
autoestima da mulher, da sua saúde emocional, e 
que perturbe o seu o pleno desenvolvimento. A 
violência sexual se trata de qualquer conduta que 
vise limitar ou anular o exercício dos direitos 
sexuais e reprodutivos da mulher. 

A violência patrimonial relaciona-se aos seus 
bens, à retenção, subtração, destruição total ou 
parcial de seus objetos. Por fim, a violência moral 
é qualquer conduta que seja tipificada como 
calúnia, difamação ou injúria e que atacam o 
patrimônio moral da mulher. 

Após muitos anos de luta e articulações dos 
m o v i m e n t o s  f e m i n i s t a s ,  a s  m u l h e r e s  
conseguiram um grande avanço através da 
elaboração de um instrumento feito para coibir a 
violência contra a mulher, dando para ela o apoio 
psicológico, social e jurídico que ela tanto 
necessitava: a Lei Maria da Penha. Contudo, a 
rede de apoio descrita nesta legislação, carece 
de recursos para sua efetivação. Mesmo no 
mandato da primeira mulher na Presidência, as 
mulheres não obtiveram dela um olhar cuidadoso 
e comprometido com as questões mais graves da 
mulher trabalhadora. Isto porque, é importante 

dizer, que dentro do capitalismo, a questão das 
opressões é a base da superexploração, e que o 
recorte do combate às opressões, não pode 
prescindir de um viés de classe. 

De lá pra cá, com a ascensão de um governo 
de extrema-direita, que se orgulha do seu 
machismo, a violência contra a mulher tem 
aumentado e ultimamente tem explodido o 
número de feminicídios. Feminicídio é o ponto 
extremo da agressão contra mulher, é tirar a sua 
vida, pela sua condição de mulher. 

Importa destacar, que todos os governos, 
do PSL ao NOVO, do PT ao PCdoB, não tem 
demonstrado qualquer sensibilidade a esses 
problemas. E neste momento de pandemia há 
uma necessidade muito maior, muito mais 
premente de medidas firmes que coíbam a 
violência, que impeçam a morte, estupros e 
agressões às mulheres. É indignante que falte 
c o i s a s  t ã o  b á s i c a s ,  c o m o  u m  m e l h o r  
atendimento nas delegacias, que falte material 
no Instituto de Medicina Legal, apropriado para 
os exames periciais; que faltem vagas em casas 
de abrigo; capacidade de atendimento pelo 
CAPS; priorização e rigor nos processos de 
violência contra mulher nos Tribunais de Justiça. 

Estas ações precisam ser imediatamente 
assumidas pelos governos. Mas, com atitudes 
efetivas e não mera retórica, para que assim, a 
mulher confinada possa se manter íntegra e sair 
da pandemia viva.

* Lúcia Martins é trabalhadora do TRT 5 e 
Coordenadora do SINDJUFE-BA.

15



Mulheres fazem jornada tripla e lidam com a invisibilidade 
doméstica na pandemia

 Com os desafios impostos pela pandemia da 
Covid-19, mulheres e servidoras do Judiciário tiveram 
a  r o t i n a  p r o f u n d a m e n t e  a l t e ra d a .  C o m  o  
confinamento, além de buscar manter o ritmo das 
tarefas da vida privada com as dinâmicas de trabalho 
remoto via home office, o acúmulo de tarefas 
domésticas e os cuidados com os filhos têm 
sobrecarregado ainda mais as mulheres e ampliado o 
desequilíbrio de gênero na Justiça.

Segundo pesquisa do IBGE (Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística), antes da pandemia, 
mulheres gastavam, em média, o dobro de horas 
semanais que homens em atividades de cuidados 
com pessoas e com a casa. Com a pandemia, mulheres 
fazem jornada tripla e a sobrecarga doméstica tem 
trazido dificuldades para que a mulher consiga se 
apresentar no espaço público com frequência.

“Precisamos trazer esse debate urgente para a 
categoria. A invisibilidade das atividades domésticas 
escancara o abismo da desigualdade de gênero. 
Somos sub-representadas e sub-remuneradas e isso 
são reflexos do machismo estrutural que torna 
homens e mulheres formalmente iguais, mas 
s u b s t a n c i a l m e n t e  d i f e r e n t e s ”,  a f i r m o u  a  
Coordenadora do SINDJUFE-BA, Lúcia Martins.

Órgão máximo da Justiça no país, o Supremo 
Tribunal Federal, teve apenas três ministras mulheres 
e a baixa representatividade das mulheres nas 
instâncias do Poder e nas decisões do Judiciário faz 
com que suas perspectivas, sejam nos contextos 
históricos, sociais e culturais não sejam consideradas. 
Atualmente, apesar de todas as dificuldades e dos 
desafios, as mulheres ocupam a presidência de 3 das 7 
associações de classe. De acordo com o Observatório 
de Igualdade de Gênero das Nações Unidas, o Brasil, 
tem a quarta menor taxa de mulheres em tribunais de 
cúpula dentre 39 países iberoamericanos analisados.

“A mudança em direção a uma maior igualdade de 
gênero na Justiça caminha a passos lentos. 

Necessitamos construir uma situação de equidade de 
gênero no exercício da prestação jurisdicional”, 
destacou a Coordenadora, Fernanda Rosa. 

Diante dos  desafios impostos na pandemia, as 
servidoras agora ainda sofrem com a cobrança de 
produtividade e manutenção do ritmo pré-pandemia, 
mesmo sem os tradicionais amparos de escola e 
apoio das trabalhadoras domésticas.

«A situação tá bem difícil de administrar. A 
sobrecarga tá muito grande. Além de ter que dar conta 
das atividades profissionais (muitas vezes temos 
trabalhado mais,  já que em home office a 
comunicação por WhatsApp ultrapassa o horário da 
jornada), ainda tem o cuidado com as crianças e a casa. 
Eu tenho 1 menina de 10 anos no quinto ano em plena 
atividade na escola. Aulas on-line todos os dias. Ela 
também está tendo aulas no balé e no Kumon! O de 3 
anos exige cuidados e atenção maiores tomando 
grande parte do meu tempo. Como se não bastasse 
tudo isso existe o serviço doméstico a ser feito! 
Reduzimos os dias da secretária para que 
pudéssemos criar uma logística de pegar e levar em 
casa para preservarmos sua saúde. É um cuidado com 
ela (que está em isolamento em casa com o filho de 15 
anos) e por conseguinte, conosco. Meu esposo está 
tendo que trabalhar presencialmente metade da 
semana. Quando está em casa ajuda nas tarefas, mas 
a sobrecarga acaba sobre mim. As crianças 
demandam muito e na maioria esmagadora das vezes 
é a mim que recorrem, especialmente o menor. Então, 
não venham dizer que isso é "home office". As crianças 
não estão na escola, ou em outras atividades, 
enquanto a secretária cuida da casa e nós 
trabalhamos! Nós estamos trabalhando, cuidando de 
casa e dos filhos ao mesmo tempo! É muito 
estressante e desgastante. Às vezes me pego 
desejando que chegue logo a noite e a hora de dormir», 
declarou, anonimamente,  uma servidora do TRE-BA. 16
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 questão da violência contra a mulher Ase tornou mais evidente, durante a 
pandemia, com o aumento dos 

números de agressões no ambiente doméstico e 
do feminicídio. Em junho, os protestos contra o 
racismo se espalharam pelo mundo. Nesse mês, o 
Julho das Pretas coloca em evidência o impacto 
cruel que a combinação das opressões, o 
machismo e o racismo, tem na vida das mulheres 
negras. É   justamente esse recorte de raça, gênero 
e classe que o poderoso livro de Alice Walker traz.

Alice Walker é uma ativista do feminismo 
negro, conhecida pelo livro A Cor Púrpura, que lhe 
rendeu o National Book Award.  Em “A Terceira 
Vida de Grange Copeland”, primeiro livro da autora, 
Alice revisita suas experiências de infância e 
adolescência no segregacionista estado da 
Georgia, no sul dos Estados Unidos, para contar a 
história da família Copeland. Não é uma história 
fácil, mas poder-se-ia dizer, necessária. O livro 
c o n t a  a  p r e s s ã o  q u e  o  r a c i s m o  e  a  
superexploração exercem nas relações dos 
Copeland e como essa pressão se perpetua entre 
as gerações. As tensões nas relações da família 
geram conflitos e traumas insuperáveis, que 
explodem em manifestações multifacetadas de 
violências e culminam na degradação completa da 
estirpe. Ao longo de três gerações, somos 
brindados com reflexões sobre machismo, 
racismo,  desigualdade  social,  violência  
psicológica, sexual e física, bem como seus 
impactos. 

Alice tem a coragem de falar do machismo 
na comunidade negra. O que, certamente, não 
d e ve  t e r  s i d o  fá c i l  p a ra  a  a u t o ra ,  s e  
considerarmos o seu papel de ativista na luta 
pelos direitos civis e o contexto em que o livro 
foi lançado. No posfácio do livro, Alice dá voz a 
e s s a  d i f i c u l d a d e ,  a o  a d m i t i r  t e r  s i d o  
extremamente difícil falar da violência, dentro 
da própria comunidade negra, quando todos 
eles sofriam extrema violência física e 
psicológica de supremacistas brancos.

Alice pergunta-se: “porque escrever um 
livro desses?” e sintetiza: “A resposta mais 
simples é que, talvez, eu não conseguisse evitar. 
Uma bem mais complicada é que sou uma 
m u l h e r  d e  o r i g e m  a f r i c a n a ,  e n t ã o ,  
naturalmente, insisto em todas as liberdades”.

“A Terceira Vida de Grange Copeland” é um 
livro imperdível, que tem a tarefa de despertar 
em nós a consciência de que tipo de relações 
sociais não precisamos. Um livro que almeja 
transformar cada um de nós em um ativista no 
combate às opressões e um ser consciente das 
relações econômicas que as fomenta.

*A Terceira Vida de Grange Copeland – Alice 
Walker – Editora TAG – José Olympio - 2020 - 316 
pp. - ISBN 9788503013765.

Um ode a todas as liberdades*
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ENTREVISTA 

omo parte das ações voltadas ao Julho das CPretas, o SINDJUFE-BA conversou com 
Claudicea Durans, doutora em Políticas 

Públicas, professora do Instituto Federal do Maranhão 
(IFMA) e militante do Movimento Nacional Quilombo 
Raça & Classe, filiado à CSP Conlutas.
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1) Estamos no mês chamado de Julho das 
Pretas. O que isso significa? Qual relevância deste 
mês para luta antirracista?

É um mês especial para dar visibilidade às 
mulheres negras do Caribe e América Latina que 
nessa região somam cerca de 30% da população 
total. O 25 de julho, desde 1992, durante a realização 
do I Encontro de Mulheres Afro Caribenhas na 
República Dominicana foi considerado “Dia 
Internacional Latino e Caribenho da Mulher Negra”. 
No Brasil, a partir de 2014, oficialmente é dedicada à 
Mulher Negra e homenageia Tereza de Benguela, 
uma mulher negra que viveu no século XVIII e que 
esteve à frente do Quilombo do Quariterê por duas 
décadas. Vale lembrar que ainda no mês de julho, no 
dia 31, é comemorado Dia da Mulher Africana, 
portanto um mês que resgata a história de luta, a 
resistência e as condições sociais e econômicas das 
mulheres negras no país e no mundo.

2 - Os dados do Mapa da Desigualdade 
expressam que há uma maior vulnerabilidade da 
mulher negra. São as mais pobres, ocupam os 
postos de trabalhos mais precários e recebem os 
menores salários. Como você vê isso?

A s  d e s i g u a l d a d e s  s o c i a i s  r e g i s t ra d a s  
oficialmente no IBGE, PNAD e Mapas anuário da 
violência revelam que as mulheres negras estão nos 
patamares inferiores da sociedade ocupando 
majoritariamente postos de trabalho como 
empregadas domésticas, trabalhos terceirizados, 
informais e precarizados. São também a maioria 
desempregada, as primeiras a serem demitidas, 
possuem os piores salários, e isto tudo é resultado 
da combinação de racismo e machismo na 
sociedade capitalista. Vale destacar que desde 
quando as mulheres africanas foram sequestradas 
da África e colocadas no território brasileiro o papel 

social imposto foi o trabalho forçado nos 
diversos ciclos de produção da agricultura do 
período colonial, condicionada ao servir tanto no 
trabalho doméstico quanto a objeto sexual. Foi e 
é explorada, oprimida e humilhada, todas esse 
condicionante foram impostas pelo capitalismo, 
sistema que gera desigualdades sociais e é 
extremamente perverso para a classe 
trabalhadora, especialmente com as mulheres 
negras, impondo situações de miséria, pobreza 
e nos transformando em pessoas de segunda 
classe. É por isso que as mulheres negras ao 
longo de sua trajetória no país tem  enfrentado 
tais imposições com muitas lutas que vão desde 
organização de quilombos, tendo papel de 
destaque em religião de matrizes africana, 
enfrentamento à polícia nos morros e periferias, 
a frente de lutas setorizadas como em greves de 
educação básica, na defesa de escolas públicas 
como as que ocorreram com as ocupações de 
escolas em São Paulo e Rio de Janeiro, 
organizando coletivos e movimentos de 
mulheres negras, enfim as mulheres negras têm 
buscado afirmar sua positividade em espaços 
também de luta.

3 – Estamos em meio à pandemia da covid-
19, como você analisa este cenário e a 
vulnerabilidade da mulher negra?

A pandemia escancarou as desigualdades 
sociais, mostrando que o capitalismo é um 
sistema podre e incapaz de garantir o mínimo, 
que é o isolamento social com renda aos 
trabalhadores para que o coronavírus não se 
propagasse.   A  situação  das   mulheres    negras 
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nesse período foi de extrema vulnerabilidade. 
Muitas perderam o emprego e a maioria que vive nas 
periferias sofreram com a falta de infraestrutura 
mínima  em  ambientes  pequenos  que  não  
possibilitaram o distanciamento. Nesses espaços 
há falta de acesso à água potável, coleta de lixo, 
tratamento de esgoto, além da falta de produtos de 
higiene como álcool em gel e outros que se tornaram 
artigos de luxo por serem bastante caros. Por não 
ter vacina e medicação que combata a proliferação 
de coronavírus é essencial a estrutura mínima de 
saneamento básico para garantir a limpeza e 
cuidados com a higiene, além da necessidade dos 
governos garantirem renda aos trabalhadores. O 
coronavírus, que de início atingiu a burguesia e 
classe média, chegou entre os mais pobres e negros 
causando mortes e infectando em massa. 
Infelizmente em muitos lugares os governos não 
fornecem informações de dados epidemiológicos 
da doença com recorte de raça, pois teríamos uma 
melhor análise das mortes e infecção da doença 
entre a população negra. Por outro lado, muitas 
pessoas estão se contaminando e sequer fizeram o 
teste para covid-19. Há muita subnotificação da 
doença. Essa negligência coloca as mulheres negras 
em situação de vulnerabilidade seja pela falta de 
condições de saneamento básico, seja pela 
estrutura precária do serviço de saúde e pela 
necessidade de ter que trabalhar para sobreviver, 
pois a maioria sequer teve direito ao isolamento 
social.

4 - Em meio à pandemia, vimos governos, 
inclusive os ditos de esquerda como o de Flávio 
Dino (PCdoB/MA) colocando nos decretos os 
empregados domésticos como serviço essencial. 
Qual seu ponto de vista sobre isso?

Governos que também são conhecidos por 
serem oposição ao genocida Bolsonaro, dentre eles 
o  d e  Pe r n a m b u c o ,  Pa rá  e  M a ra n h ã o ,  n a  
implementação de medidas de isolamento, 
consideraram algumas atividades econômicas 
prioritárias como as do setor de remédio, 
abastecimento de alimentos e outros, necessários e 
que deveriam funcionar nesse período. O que nos 
causa espanto foi considerar no mesmo nível o 
trabalho doméstico. Nesse caso, as domésticas 
sequer tiveram direito ao isolamento social, foram 
obrigadas a trabalhar e a depender da boa vontade 
dos patrões se garantiam ou não a sua presença em 
seus lares, pagando salário. Desta forma, as 
domésticas estão em situação de vulnerabilidade 
podendo ser infectadas não só nas casas dos 
patrões, mas também em seu translado de sua casa 
para o trabalho e vice-versa. Elas estão a mercê da 
relação contratual privada de trabalho. 

Vimos também que desde abril, o governo 
federal sancionou a MP 936/2020 que permite a 
suspensão de contrato de trabalho ou diminuição 
da jornada de trabalho e do salário. Esta MP atingiu 
o trabalho doméstico. Não por acaso, nesse 
período houve redução de posto de trabalho. De 
acordo com o IBGE o trabalho doméstico, que 
chegou a 6,3 milhões de empregadas em 2019, teve 
redução de 11,8% no primeiro trimestre deste ano 
com o avanço da crise epidêmica, ou seja, são 727 
mil trabalhadoras a menos no serviço doméstico, 
setor com a maior queda, segundo PNAD. Esses 
dados revelam que apoiados na MP muitos 
patrões demitiram, esta é uma situação de 
vulnerabilidade para este setor bastante afetado 
com a pandemia, por outro lado houve casos em 
que patrões ampliaram a jornada de trabalho, 
reduziram salário,  etc,  mostrando que é 
necessário uma ampla fiscalização da relação 
trabalhista e ampliação dos direitos das 
domésticas.

5 - A primeira morte de covid-19 no Brasil foi 
de uma mulher negra, trabalhadora doméstica, na 
cidade do Rio de Janeiro. Esse fato foi uma 
casualidade ou é uma parte de uma estrutura 
racista existente no país?

Não foi casualidade, a patroa esteve na Itália 
em pleno período de surto da doença e ao chegar 
ficou em isolamento, protocolo exigido para quem 
esteve em viagem para fora do país, porém não 
comunicou o fato à doméstica que tinha 63 anos, e 
era, portanto, do grupo de risco por ser idosa e ser 
hipertensa. Não houve cuidado e proteção com a 
senhora que dedicou parte de sua vida a essa 
família, dormia no local de trabalho e só retornava 
para sua casa nos finais de semana, trabalhava 
dessa forma há cerca de duas décadas. 

6 - Também, em meio à pandemia, tivemos a 
morte do menino Miguel, em Recife (PE). Como 
você avalia esse caso?

A morte trágica do garoto Miguel que caiu do 
9º andar choca pela forma irresponsável e 
genocida da madame, que após ter solicitado à 
mãe de Miguel para ir passear com o cachorro, 
deixou o garoto sozinho no elevador como se fosse 
filho do nada, uma coisa. Ela não teve nenhuma 
solidariedade com a mãe e com a própria criança. 
Não teve paciência, não considerou a pouca idade 
do menino, teve um tratamento desumano e 
tentou jogar a culpa da morte na própria criança, 
julgando-o como levado e que não obedecia. Ela foi 
irresponsável, racista e cruel, pagou fiança de R$ 
20.000,00 e está solta. Que ela pague pelos danos 
causados a Mirtes, somos solidários a esta mãe e 
estaremos na luta desejando que Miguel tenha 
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justiça. Sobre esse caso há outros elementos que 
também compravam a crueldade da sinhá, vejamos: 
obrigou Mirtes a trabalhar em plena pandemia e 
ainda ter que levar seu filho, por não ter com quem 
deixá-lo, para satisfazer seus caprichos de luxos, 
sendo que estava em isolamento social na sua casa, 
podendo ela própria cuidar de sua casa, fazer sua 
comida. Ter empregados beirando à condição de 
servos, ficar no ócio, é uma prática parasita da 
burguesia, enquanto os trabalhadores ficam a sua 
disposição e de seus caprichos. A própria Mirtes 
afirmou que ela e seu filho pegaram covid dos 
patrões e isto pode ser comprovado através do 
vídeo que o marido da patroa, Prefeito de 
Tamandaré em Pernambuco postou atestando que 
ele e sua esposa estavam em isolamento por 
testarem positivo para a doença.

7 - Vemos um crescimento do debate 
antirracista no país. Qual a saída estratégia que 
você aponta sobre este tema, já que Malcom X 
disse que não existe capitalismo sem racismo?

No nosso entendimento o racismo se localiza 
no desenvolvimento do capitalismo através da 
acumulação primitiva do capital em um amplo 
processo que combinou a colonização e exploração 
da África e das Américas com o tráfico e a 
escravidão da população negra e indígena. É 
também ideologia do século XIX criada para 
justificar a escravidão dos africanos e povos 
indígenas e nos dias de hoje como parte da 
estrutura capitalista continua servindo para 
oprimir, explorar e humilhar o povo negro, portanto 
o capitalismo é a base material do racismo. Ao 
nosso ver, para acabar com o racismo é necessário 
também acabar com o sistema que gera todas as 
desigualdades sociais e raciais, e acabar com os 
regimes e governos que mantêm toda essa 
estrutura. Temos acordo com a celebre frase de 
Malcolm X “Não existe capitalismo sem racismo”.

O genocídio, o feminicídio, encarceramento 
que tem como alvo jovens, mulheres e homens 
negros é uma política racial implementada por 
governos, seja de direita, seja de esquerda para 
manter o nosso povo na condição de submissão. 
Contudo, com as ondas de protestos explosivos, 
mesmo em tempo de isolamento social, nos EUA e 
em outros países com a morte de George Floyd por 
um policial  branco,  as manifestações de 
solidariedade a Mirtes, mãe de Miguel de 5 anos 
que caiu do 9º andar, clamando por justiça a Miguel, 
tem demonstrado o caminho e necessidade do 
nosso povo se aquilombar. Não temos nenhuma 
ilusão nesse sistema podre, racista e que oprime. 
Nos opomos ao projeto da direita racista que se 
instaurou no poder de Estado e que tem resgatado 

ideologias de supremacia branca e causado 
verdadeira guerra social aos negros e pobres. 
Também nos diferenciamos aos projetos 
reformistas presentes em entidades, movimentos 
negros e partidos que buscam fazer aliança com 
setores burgueses, apostando como saída o 
parlamento, fortalecendo a ideia de poder para a 
classe média e burguesa. Entendemos que poder 
para a classe trabalhadora é necessário e não o 
empoderamento individual, nem a lógica do 
empreendedorismo, também individual, que cria 
uma ilusão na lógica liberal consumista e que é um 
engodo. Por isso a nossa perspectiva de uma luta 
antirracista tem que pensar sobre tudo isso, 
inclusive da necessidade de superação desse 
modelo de sociedade com vistas a um projeto de 
sociedade que de fato emancipe homens e 
mulheres da nossa classe, que dê condições 
materiais e culturais de sobrevivência para que 
possam viver plenamente sua liberdade. 
Afirmamos que de imediato a tarefa de nossa 
classe é derrubar esse governo genocida e toda 
sua corja, defendemos a necessidade de 
implementação das reparações históricas ao 
nosso povo pelos quase quatro séculos de 
escravidão no país e de uma de abolição que não 
reparou os negros pelos danos causados. Neste 
sentido, defendemos o acesso democrático à 
educação em todos os níveis, à saúde, emprego e 
renda, moradia digna, etc, e isto passa pelo não 
pagamento da dívida pública, visto que os 
governos tem retirado do orçamento pública 
quase 50% do dinheiro que deveria ser investido 
em políticas públicas.
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