
Moção de repúdio ao deputado federal Jair Bolsonaro 
 
 

Os delegados e delegadas do Sintsep-GO, reunidos em sua instância máxima 
deliberativa, seu X congresso trienal, no ano de 2014, em Caldas Novas (GO), 
manifestam seu completo repúdio e indignação às recentes declarações proferidas pelo 
deputado federal Jair Bolsonaro, do Partido Progressista do Rio de Janeiro. 

 
No último dia 9 de dezembro, o deputado, que é militar da reserva, subiu à tribuna da 
Câmara Federal para responder a uma manifestação da também deputada federal 
Maria do Rosário (PT-RS), que havia definido o período ditatorial do Brasil (1964-1985) 
como uma “vergonha absoluta”. Ao ver quem seria o próximo orador, a parlamentar 
deixou o plenário. Na sequência, Bolsonaro se manifestou da seguinte maneira: 
  
“Fica aí, Maria do Rosário, fica. Há poucos dias tu me chamou de estuprador, no Salão 
Verde, e eu falei que não ia estuprar você porque você não merece. Fica aqui pra 
ouvir”, vociferou o deputado. 
  
Para o SINTSEP-GO, que representa a categoria dos servidores públicos federais no 
Estado de Goiás, o Congresso Nacional precisa adotar uma atitude punitiva exemplar 
diante das manifestações de apologia ao crime de estupro, pronunciadas por 
Bolsonaro. No campo dos Direitos Humanos, inclusive, sua atitude corriqueira tem 
manchado o parlamento brasileiro e despertado a indignação de homens e mulheres.  
  
Suas palavras e atitudes – totalitárias e machistas – atentam contra a dignidade 
humana, fazem ressurgir em nossos ouvidos, agora mesmo, os gritos das mulheres 
estupradas e torturadas, senão pela ditadura política, pelos torturadores e 
estupradores que residem em cada um de nós, quando nos calamos frente aos abusos 
explícitos ou velados, sofridos por nossas companheiras. 
  
É preciso um basta, já!!! Este comportamento deplorável não deve mais ser aceito na 
principal Casa Legislativa do país. 
  
Justo nesta semana, na qual a Comissão Nacional da Verdade divulgou seu relatório 
final sobre os crimes cometidos pela ditadura militar, qualquer referência semelhante à 
proferida por Bolsonaro é um escárnio à memória, ao sangue e às lágrimas 
derramadas por tantas companheiras – mães, irmãs, filhas, amigas – que foram 
brutalmente estupradas nos quartéis pelo Brasil afora, com a anuência dos generais de 
plantão. 
  
Diante deste cenário, Jair Bolsonaro deve ser exemplarmente punido. Diante do 
relatório da Comissão da Verdade, é preciso que todos os chamados “desaparecidos 
políticos” sejam de uma vez por todas encontrados. O governo brasileiro, os 
parlamentares deste país, devem isso a seu povo.  
  
Quando a fala de um parlamentar incita a prática de um crime hediondo, verdadeiro 
drama que afetou e afeta milhares de mulheres no país e no mundo, sua conduta 
torna-se incompatível com a de um parlamentar de nossa mais alta Casa de Leis. O 
SINTSEP-GO EXIGE que ele seja processado e responsabilizado cível e criminalmente, 
com a cassação de seu mandato político por esse tipo de comportamento, em respeito 
à democracia, à sociedade e ao Congresso Nacional. 
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