BOLETIM INFORMATIVO
SERVIÇO DISSEMINAÇÃO SELETIVA DA INFORMAÇÃO – DSI
v.3, n.1, 31 jan. 2018.

A Biblioteca recomenda a todos os seus usuários que realizem a leitura do
novo Regulamento da Biblioteca, atualizado pela Portaria nº5329/2017 – GP, para
conhecimento das normas de funcionamento desta Unidade de Informação. Dos
Direitos e Deveres dos Usuários. Das Penalidades. Clique aqui!

____________________________________________________________

INSTITUCIONAL
Normas selecionadas do Diário da Justiça no período de 08 a 31 de janeiro, para cadastro na base da Biblioteca:

.

Edição nº 6340/2018, segunda-feira, 8 de janeiro de 2018

Edição nº 6347/2018 , quarta-feira, 17 de janeiro de 2018

Provimento Conjunto nº 17/2017 - CJRMB/CJCI - Dispõe sobre
a atualização monetária das Tabelas de Emolumentos anexas à Lei
Estadual nº 8.331, de 29 de dezembro de 2015, e dá outras
providências.

Portaria Conjunta nº 01 /2018 - GP/CJRMB/CJCI Estabelece normas para a facilitação do Registro dos Títulos
expedidos dentro do Programa Terra Legal, inserida pela Lei
nº 11.952/2009, e dá outras providências

Provimento
Conjunto
nº18/2017-GP/CJRMB/CJCI
Regulamenta as fiscalizações virtuais realizadas pelos Fiscais de
Arrecadação sobre as receitas do Fundo de Reaparelhamento do
Judiciário - FRJ, decorrentes de custas processuais, nas Unidades
Judiciárias das Comarcas do Estado do Pará.

Portaria nº 177/2017-GP, de 15 de janeiro de 2018 - Institui
o Comitê Permanente de Gestão das Tabelas Processuais
Unificadas do Conselho Nacional de Justiça, no âmbito do
Poder Judiciário do Estado do Pará.

Portaria n° 5890/2017-GP, 19 de dezembro de 2017 - Institui no
âmbito da Justiça Comum de Primeiro Grau do Estado do Pará, a
política de desjudicialização e de enfrentamento do estoque de
processos de execução fiscal em cumprimento a Meta 5 do CNJ .
Portaria n° 5917/2017-GP, 19 de dezembro de 2017 - Dispõe
sobre a atualização monetária do valor das taxas e custas judiciais
no âmbito do Poder Judiciário, e dá outras providências .
Portaria Conjunto n° 06/2017-GP/CJRMB/CJCI - Prorroga as
condições especiais de parcelamento e quitação de débitos
autorizadas na Portaria n° 4.959/2017-GP e na Portaria Conjunta
n° 005/2017-GP/CJCI/CJRMB, para os pagamentos e Termos de
Parcelamento firmados pelo titular ou responsável interino da
Serventia junto à Coordenadoria Geral de Arrecadação - CGA até
o dia 28 de fevereiro de 2018, momento em que deverá ser
comprovado o pagamento da primeira parcela, através de depósito
já compensado na conta corrente bancária indicada para este fim.

Portaria nº 178/2018-GP, de 15 de janeiro de 2018 - Institui
Grupo de Trabalho, com vistas a desenvolver metodologia de
reclassificação de processos nas Varas de Fazenda Pública da
Comarca da Capital, de acordo com as Tabelas Processuais
Unificadas do CNJ
Edição nº 6352/2018, quarta-feira, 24 de janeiro de 2018
Portaria nº 324/2018-GP, 22 de janeiro de 2018 - Define as
atribuições de Juiz Corregedor da Unidade de Processamento
Judicial das Varas da Fazenda da Capital - UPJ, estabelece
regras para substituição e dá outras providências.
Edição nº 6353/2018, quinta-feira, 25 de janeiro de 2018
Portaria n° 353/2018-GP, 24 de janeiro de 2018 - Designas
servidores, para composição da estrutura organofuncional da
Unidade de Processamento Judicial (UPJ) das Turmas de
Direito Público e de Direito Privado.

Edição nº 6341/2018, terça-feira, 9 de janeiro de 2018

Edição nº 6355/2018, segunda-feira, 29 de janeiro de 2018

Portaria n° 0023/2018-GP, de 8 de janeiro de 2018 - Suspende o
atendimento externo, no período de 8 a 12 de janeiro de 2018, em
relação às Unidade de Processamento Judicial (UPJ) das Turmas
de Direito Público e de Direito Privado.

Portaria n° 394/2018-GP, 24 de janeiro de 2018 - Dispõe
sobre as diretrizes para elaboração do plano anual de aquisições
e contratações do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

_________________________***_____________________
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Legislação Selecionada

FEDERAL
DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Nº 4, sexta-feira, 5 de janeiro de 2018
Nº 243, quarta-feira, 20 de dezembro de 2017
Lei nº 13.543, de 19 de dezembro de 2017 - Acrescenta
dispositivo à Lei no 10.962, de 11 de outubro de 2004, que dispõe
sobre a oferta e as formas de afixação de preços de produtos e
serviços para o consumidor. Clique aqui
Lei nº 13.545, de 19 de dezembro de 2017 - Altera a
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo
Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, para dispor sobre
prazos processuais. Clique aqui
Lei nº 13.546, de 19 de dezembro de 2017 - Altera dispositivos
da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito
Brasileiro), para dispor sobre crimes cometidos na direção de
veículos automotores. Clique aqui
Nº 247, quarta-feira, 27 de dezembro de 2017
Medida Provisória nº 813, de 26 de dezembro de 2017 - Altera
a Lei Complementar nº 26, de 11 de setembro de 1975, para
dispor sobre a possibilidade de movimentação da conta do
Programa de Integração Social - PIS e do Programa de Formação
do Patrimônio do Servidor Público - PASEP. Clique aqui
Nº 249-D, sexta-feira, 29 de dezembro de 2017
Decreto nº 9.255, de 29 de dezembro de 2017 - Regulamenta
a Lei nº 13.152, de 29 de julho de 2015, que dispõe sobre o valor
do salário mínimo e a sua política de valorização de longo prazo.
Clique aqui
Nº 2, quarta-feira, 3 de janeiro de 2018
Lei no 13.587, de 2 de janeiro de 2018 - Estima a receita e fixa
a despesa da União para o exercício financeiro de 2018. Clique
aqui
Nº 4, sexta-feira, 5 de janeiro de 2018
Lei nº 13.589, de 4 de janeiro de 2018 - Dispõe sobre a
manutenção de instalações e equipamentos de sistemas de
climatização de ambientes. Clique aqui
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Lei nº 13.590, de 4 de janeiro de 2018 - Autoriza o Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) a adquirir da Caixa
Econômica Federal instrumento de dívida para
enquadramento no nível 1 do Patrimônio de Referência;
acrescenta inciso XIV ao art. 5o da Lei no 8.036, de 11 de maio
de 1990, para atribuir ao Conselho Curador do FGTS
competência para autorizar e definir as condições financeiras
e contratuais a serem observadas na aplicação de recursos do
FGTS em instrumentos de dívida emitidos pela Caixa
Econômica Federal; e altera o § 5o do art. 3o da Lei no 11.977,
de 7 de julho de 2009, para atribuir à Caixa Econômica
Federal a corresponsabilidade pela execução do trabalho
técnico e social pós-ocupação dos empreendimentos
implantados no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida
(PMCMV). Clique aqui
Medida Provisória nº 817, de 4 de janeiro de 2018 Disciplina o disposto nas Emendas Constitucionais nº 60, de
11 de novembro de 2009, nº 79, de 27 de maio de 2014, e nº
98, de 6 de dezembro de 2017, dispõe sobre as tabelas de
salários, vencimentos, soldos e demais vantagens aplicáveis
aos servidores civis, aos militares e aos empregados dos exTerritórios Federais, integrantes do quadro em extinção de
que trata o art. 89 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias e o art. 31 da Emenda Constitucional nº 19, de 4
de junho de 1998, e dá outras providências. Clique aqui
Nº 5, segunda-feira, 8 de janeiro de 2018
Lei nº 13.594, de 5 de janeiro de 2018 - Prorroga o prazo
para a utilização do Regime Especial de Tributação para
Desenvolvimento da Atividade de Exibição Cinematográfica
(Recine), instituído pela Lei no 12.599, de 23 de março de
2012, bem como dos benefícios fiscais previstos nos arts. 1o
e 1o-A da Lei no 8.685, de 20 de julho de 1993, e no art. 44
da Medida Provisória no 2.228-1, de 6 de setembro de 2001;
e altera a Lei no 8.685, de 20 de julho de 1993, e a Medida
Provisória no 2.228-1, de 6 de setembro de 2001. Clique aqui
Lei no 13.595, de 5 de janeiro de 2018 - Altera a Lei no
11.350, de 5 de outubro de 2006, para dispor sobre a
reformulação das atribuições, a jornada e as condições de
trabalho, o grau de formação profissional, os cursos de
formação técnica e continuada e a indenização de transporte
dos profissionais Agentes Comunitários de Saúde e Agentes
de Combate às Endemias. Clique aqui
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Legislação Selecionada – cont.
FEDERAL
Nº 9, sexta-feira, 12 de janeiro de 2018

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Nº 7, quarta-feira, 10 de janeiro de 2018
Decreto no 9.262, de 9 de janeiro de 2018 - Extingue cargos
efetivos vagos e que vierem a vagar dos quadros de pessoal da
administração pública federal, e veda abertura de concurso
público e provimento de vagas adicionais para os cargos que
especifica. Clique aqui
Lei nº 13.603, de 9 de janeiro de 2018 - Altera a Lei no 9.099,
de 26 de setembro de 1995, para incluir a simplicidade como
critério orientador do processo perante os Juizados Especiais
Criminais. Clique aqui
Lei nº 13.604, de 9 de janeiro de 2018 - Altera a Lei no 12.681,
de 4 de julho de 2012, que institui o Sistema Nacional de
Informações de Segurança Pública, Prisionais e sobre Drogas SINESP, tornando obrigatória a publicação da taxa de
elucidação de crimes de forma padronizada. Clique aqui
Lei nº 13.605, de 9 de janeiro de 2018 - Inclui o Dia
Internacional do Direito à Verdade no calendário nacional de
datas comemorativas. Clique aqui
Lei nº 13.606, de 9 de janeiro de 2018 - Institui o Programa
de Regularização Tributária Rural (PRR) na Secretaria da
Receita Federal do Brasil e na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional; altera as Leis nos 8.212, de 24 de julho de 1991,
8.870, de 15 de abril de 1994, 9.528, de 10 de dezembro de
1997, 13.340, de 28 de setembro de 2016, 10.522, de 19 de
julho de 2002, 9.456, de 25 de abril de 1997, 13.001, de 20 de
junho de 2014, 8.427, de 27 de maio de 1992, e 11.076, de 30
de dezembro de 2004, e o Decreto-Lei no 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 (Código Penal); e dá outras providências.
Clique aqui
Nº 8, quinta-feira, 11 de janeiro de 2018
Lei nº 13.608, de 10 de janeiro de 2018 - Dispõe sobre o
serviço telefônico de recebimento de denúncias e sobre
recompensa por informações que auxiliem nas investigações
policiais; e altera o art. 4o da Lei no 10.201, de 14 de fevereiro
de 2001, para prover recursos do Fundo Nacional de Segurança
Pública para esses fins. Clique aqui
Decreto nº 9.263, de 10 de janeiro de 2018 - Altera o Decreto
nº 4.892, de 25 de novembro de 2003, que regulamenta a Lei
Complementar nº 93, de 4 de fevereiro de 1998, que criou o
Fundo de Terras e da Reforma Agrária. Clique aqui
Decreto nº 9.264, de 10 de janeiro de 2018 - Promulga o
Acordo, por troca de notas, entre a República Federativa do
Brasil e a República Italiana sobre Reconhecimento Recíproco
em Matéria de Conversão de Carteiras de Habilitação, firmado
em Roma, em 2 de novembro de 2016. Clique aqui
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Lei no 13.614, de 11 de janeiro de 2018 - Cria o Plano Nacional
de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans) e
acrescenta dispositivo à Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997
(Código de Trânsito Brasileiro), para dispor sobre regime de
metas de redução de índice de mortos no trânsito por grupos de
habitantes e de índice de mortos no trânsito por grupos de
veículos. Clique aqui
Nº 21, terça-feira, 30 de janeiro de 2018
Decreto de 29 de janeiro de 2018 - Dispõe sobre o limite
máximo anual para as despesas com o Programa SeguroEmprego.

ESTADUAL
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO
Edição nº 33523, sexta – feira, 22 de dezembro de 2017
Lei nº 8.577, de 21 de dezembro de 2017 - Autoriza o Poder
Executivo a celebrar termos aditivos aos contratos firmados
com a União com base na Lei n° 9.496, de 11 de setembro de
1997, e na Medida Provisória n° 1.612-21 de 5 de março de
1998, atual Medida Provisória 2.192-70, de 24 de agosto de
2001, para adoção das condições estabelecidas pela Lei
Complementar Federal nº 148, de 25 de novembro de 2014, e
pela Lei Complementar Federal n° 156, de 28 de dezembro de
2016. Clique aqui
L e i n° 8.582, de 21 de dezembro de 2017 - Dispõe sobre a
desafetação de uso e autorização para alienação sob a forma de
permuta, de terreno integrante do patrimônio do tribunal de
justiça do estado do Pará, consoante art. 17 da lei nº 8. 666/93.
Clique aqui
Le i n° 8.548, de 9 de outubro de 2017* - Altera a redação e
acresce dispositivos à lei nº 5.674, de 21 de outubro de 1991,
que dispõe sobre o fundo de desenvolvimento econômico do
estado do pará - fde, à lei nº 7.774, de 23 de dezembro de 2013,
que dispõe sobre a criação do núcleo de gerenciamento do
programa de microcrédito - credcidadão, e dá outras
providências, e à lei nº 8.096, de 1º de janeiro de 2015, que
dispõe sobre a estrutura da administração pública do poder
executivo estadual. (*republicada por retificação). Clique aqui
D e c r e t o nº 1.944, de 21 de dezembro de 2017 - Institui o
Programa de Regularização Fiscal (PROREFIS) e dá outras
providências. Clique aqui
D e c r e t o nº 1.945, de 21 de dezembro de 2017- Dispõe
sobre a concessão de desconto pela antecipação do pagamento
do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores e dá
outras providências. Clique aqui
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Legislação Selecionada – cont.
ESTADUAL
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO

Edição nº 33536, sexta-feira, 12 de janeiro de 2018

Edição nº 33524, terça – feira, 26 de dezembro de 2017

Lei n° 8.592, de 11 de janeiro de 2018 - Dispõe sobre a proibição
da estada de espetáculos circenses, teatrais e similares, que
utilizem animais domésticos, domesticados, silvestres, selvagens
e exóticos em suas apresentações, e que tenham como atrativo sua
exibição e exploração no estado do Pará. Clique aqui

Política de Investimentos 2018 - Diretrizes Gerais de
Investimento adotadas pelo Instituto de Gestão Previdenciária
do Estado do Pará – IGEPREV. Clique aqui
Edição nº 33528, sexta – feira, 29 de dezembro de 2017
Lei n° 8.583, de 28 de dezembro de 2017 - dispõe sobre a
alteração da lei n° 8.328, de 29 de dezembro de 2015. (Custas
processuais). Clique aqui
L e i n° 8.584, de 28 de dezembro de 2017 - Dispõe sobre a
concessão de gratificação de risco de vida aos auxiliares
judiciários que exercem a função de comissário da infância e
juventude. Clique aqui
D e c r e t o nº 1.948, de 28 de dezembro de 2017 - Homologa
a Resolução nº 326/2017-CONSEP, de 6 de outubro de 2017,
do Conselho Estadual de Segurança Pública (CONSEP), que
acrescenta o parágrafo único ao art. 7º, da Resolução nº
216/CONSEP, homologada pelo Decreto nº 801, de 17 de julho
de 2013, ‘Inclusão de pessoa presa no Sistema Penitenciário do
Estado do Pará’. Clique aqui
D e c r e t o nº 1.949, de 28 de dezembro de 2017 Regulamenta o disposto na Lei nº 6.936, de 22 de dezembro de
2006, que instituiu o Conselho de Juventude do Estado do Pará
(COJUEPA), e dá outras providências. Clique aqui
D e c r e t o nº 1.950, de 28 de dezembro de 2017 - Estabelece
procedimentos para apuração de acumulação indevida de cargos
públicos no âmbito dos órgãos e entidades da Administração
Pública Estadual, e dá outras providências. Clique aqui
D e c r e t o nº 1.951, de 28 de dezembro de 2017 - Altera
dispositivos do Regulamento do Imposto sobre Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação - RICMS-PA, aprovado pelo Decreto nº 4.676, de
18 de junho de 2001. Clique aqui
Edição nº 33530, quinta-feira, 04 de janeiro de 2018
Lei n° 8.588, de 2 de janeiro de 2018 - institui o estatuto do
portador de câncer no estado do Pará. Clique aqui

Lei n° 8.593, de 11 de janeiro de 2018 - Dispõe sobre os serviços
farmacêuticos e os procedimentos de apoio permitidos em
farmácias e drogarias no estado do Pará. Clique aqui
Lei n° 8.596, de 11 de janeiro de 2018 - Dispõe sobre a
remuneração e a qualificação dos servidores do Ministério Público
de Contas do estado do Pará e adota outras providências. Clique
aqui
Lei n° 8.598, de 11 de janeiro de 2018 -Dispõe sobre a
construção de unidades habitacionais para policiais militares e
bombeiros militares, por meio do Projeto Nossa Família. Clique
aqui
Lei n° 8.602, de 11 de janeiro de 2018 - Institui a Política
Estadual de Socioeconomia do Estado do Pará, cria o Sistema
Estadual de Socioeconomia, o Conselho de Política Estadual de
Socioeconomia, institui o Ecossistema de Fundos da Política
Estadual de Socioeconomia. Clique aqui
Lei n° 8.603, de 11 de janeiro de 2018 - Dispõe sobre a
desafetação de uso e autorização para alienação, de terreno
integrante do patrimônio do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
consoante art. 17 da lei nº 8.666/93. Clique aqui
Lei n° 8.604, de 11 de janeiro de 2018 - Altera e revoga
dispositivos da Lei nº 6.830, de 13 de fevereiro de 2006, que
dispõe sobre a Gratificação de Complementação de Jornada
Operacional para os programas e as operações especiais das
Polícias Civil, Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, que
especifica. Clique aqui
Edição nº 33537, segunda-feira, 15 de janeiro de 2018
Lei n° 8.605, de 11 de janeiro de 2018 - Cria o Plano Xingu
Sustentável, altera e acresce dispositivos à Lei nº 5.674, de 21 de
outubro de 1991, que dispõe sobre o Fundo de Desenvolvimento
Econômico do Estado do Pará - FDE, de que trata o art. 40 do ato
das disposições transitórias da Constituição do Estado do Pará.
Clique aqui

Edição nº 33531, sexta-feira, 05 de janeiro de 2018

Lei n° 8.594, de 11 de janeiro de 2018 - Dispõe sobre o valor das
referências salariais dos servidores civis, ativos e inativos e
pensionistas do Poder Executivo do Estado do Pará. Clique aqui

D e c r e t o nº 1.954, de 4 de janeiro de 2018 - Institui o Comitê
Interinstitucional de Recuperação de Ativos do Estado do Pará
(CIRA/PA) e dá outras providências. Clique aqui

Edição nº 33539 Quarta-feira, 17 de janeiro de 2018
* Lei n° 8.594, de 11 de janeiro de 2018 - Dispõe sobre o valor
das referências salariais dos servidores civis, ativos e inativos e
pensionistas do Poder Executivo do Estado do Pará.
* Republicada por incorreções no DOE nº 33.537, de
15/01/2018. Clique aqui

EXPEDIENTE:
Boletim Informativo Mensal
Organização: Serviço de Referência Bibliográfica
Josiane Neves – Analista Judiciário/ Bibliotecária
Revisão: Elaine Cristina Ribeiro – Chefe da Divisão de Biblioteca

Contato: (91) 32053351/ 3325
E-mail: biblioteca@tjpa.jus.br

Legislação Selecionada – cont.
ESTADUAL
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO

STJ

Edição nº 33542, segunda-feira, 22 de janeiro de 2018

Promoção por ato de bravura é ato discricionário da
administração. Leia mais

Decreto nº 1.960, de 18 de janeiro de 2018 - Regulamenta o art.
31 da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, que dispõe sobre a
cessão de servidores de órgãos e entidades da Administração
Pública Estadual Direta, Autárquica e Fundacional, revoga o
Decreto n° 648, de 17 de janeiro de 2013, e dá outras providências.
Clique aqui
Edição nº 33543, terça-feira, 23 de janeiro de 2018

Mantida indenização de R$ 3 mil a homem que se
machucou em buraco na via pública. Leia mais
Acusado de gastar mais de R$ 43 mil com cartão de
terceiro permanece preso. Leia mais
Bem de família pode ficar indisponível em ação de
improbidade. Leia mais

Decreto nº 1.963, de 22 de janeiro de 2018 - Estabelece normas
para uniformização dos procedimentos jurídicos a serem adotados
no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública
Estadual. Clique aqui

Validade vencida não é suficiente para configurar crime
contra relação de consumo. Leia mais

Edição nº 33544, quarta-feira, 24 de janeiro de 2018

MPPA

Decreto nº 1.966, de 23 de janeiro de 2018 - Dispõe sobre a
instalação do Centro Regional de Governo na região do Sudeste
do Pará. Clique aqui

Ex-vereador devolverá R$ 1.1 milhão após colaboração
premiada com o MPPA e Policia Civil. Leia mais

Edição nº 33549, quarta-feira, 31 de janeiro de 2018
Decreto nº 1.974, de 30 de janeiro de 2018 - Regulamenta, no
âmbito do Estado do Pará, o Regime Diferenciado de Contratações
Públicas (RDC). Clique aqui

___________________________***__________________

Notícias Selecionadas
STF
Suspensa inscrição do Pará em cadastro de inadimplentes por
mudança em fundos de previdência. Leia mais
Lei do RN sobre gratuidade de estacionamento é objeto de
ADI. Leia mais

Justiça acata pedido do MPPA e determina repintura de
prédios públicos. Leia mais
MPPA denuncia 11 pessoas envolvidas na operação
Suplicio de Tântalos. Leia mais
Ministério Público irá participar de protocolo de
atendimento aos índios waroo. Leia mais

TRIBUNAIS
TJSC
Disponibilizado pelo TJ, consumidor.gov alcança 1
milhão de reclamações finalizadas. Leia mais
Justiça reduz em 50% acervo de prestação de contas de
interinos em cartórios de SC. Leia mais

TJRS
Ministra pede informações sobre lei do DF que prevê corte de
serviços públicos por falta de pagamento. Leia mais
Ministro nega liminar contra exigências para aquisição e porte
de armas por juízes. Leia mais

Bolsa furtada em academia não gera dever de indenizar.
Leia mais
Consumidora desatenta não será indenizada por compra
pela internet. Leia mais

Presidente do STF rejeita pedido de reconsideração em ADI
sobre alteração na cobrança de ISS. Leia mais
________________________***____________________
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Obras disponíveis no acervo da Biblioteca

Acervo jurídico

Acervo Leitura Livre

Acervo
Base Digitais
A Biblioteca disponibiliza as seguintes Bases Digitais

Acesse o Portal Interno, Clique no site da BIBLIOTECA
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Em Foco
*Dicionário americano elege ‘feminismo’ como palavra do ano de 2017
“ O dicionário americano Merriam-Webster elegeu o termo “feminismo” como palavra mais
emblemática do ano de 2017. A escolha foi feita com base no número de buscas do verbete na
plataforma online do dicionário: em 2017, houve 70% mais procuras pelo seu significado do que no
ano passado.
O dicionário aponta duas definições para o termo: “A teoria da igualdade política, econômica e social
dos sexos” ou “atividade organizada em torno dos interesses e direitos das mulheres“.
De acordo com os dados informados pelo portal do Merriam-Webster, dois eventos foram os maiores
propulsores das buscas pelo significado de “feminismo”: o primeiro, em janeiro, foi a Marcha das
Mulheres, em Washington, D.C., após a eleição de Donald Trump como presidente dos Estados
Unidos; o segundo, em fevereiro, foi a afirmação de Kellyanne Conway, diretora da campanha
eleitoral de Trump, de que ela não se considera uma feminista no “sentido clássico” – segundo ela, o
adjetivo descreveria mulheres “anti-homens” e “necessariamente a favor do aborto”.
Ao longo do ano, as buscas tiveram mais picos: após a estreia do filme Mulher Maravilha, em junho,
e quando foi lançada a série O Conto da Aia – que, baseada no romance homônimo de Margaret
Atwood, retrata uma distopia patriarcal em que mulheres são tratadas apenas como reprodutoras.
Outro momento de alta na curiosidade sobre o feminismo se deu quando explodiram denúncias de
abuso sexual em Hollywood, começando pelas mais de 50 acusações contra o produtor Harvey
Weinstein – e, ainda, quando a campanha #MeToo (#EuTambém), que encorajava mulheres a
compartilharem histórias de assédio e abuso, viralizou nas redes sociais.
Em um vídeo publicado no site do dicionário, Peter Sokolowski, editor geral do Merriam-Webster,
afirmou que, apesar de ser impossível que um único termo abranja “todas notícias, eventos e
histórias de um só ano”, “quando olhamos para os últimos 12 meses e fazemos uma análise das
palavras buscadas com mais frequência do que no ano anterior, junto a exemplos de pontos de
interesse intensos causados por novos eventos, vemos que a palavra [feminismo] se destaca”.
deles.
*Trechos da reportagem publicada na RevistaCult. Leia a matéria na integra
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