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6 EdiTORiAl

 TiAGO SAllES 

Por não se confundirem com os governos, que 
são transitórios, as instituições permanentes da 
República como o Poder Judiciário, o Ministério 

Público ou as Forças Armadas não podem e não devem 
se envolver nas disputas rotineiras da política. Quando 
enverga a toga, veste a farda ou de outra forma está 
investido do poder do Estado, o cidadão não fala mais 
por si, mas pela instituição que representa. E o com-
promisso das instituições é com a nação, com seu povo 
e com nossa lei maior, a Constituição.  

Felizmente, o Brasil possui longa tradição de bri-
lhantes e diligentes juristas, legado que nos dias de 
hoje se manifesta na verve, dentre outros, do próximo 
Presidente do STF, Ministro Luiz Fux, que em nota lida 
na abertura da sessão da Corte em 27/5, lembrou que 
não há democracia sem respeito às instituições.      

“O império da nossa Constituição, a sustentabi-
lidade de nossa democracia e a garantia das nossas 
liberdades não haveria sem um Poder Judiciário que 
não hesitasse em contrariar maiorias para a promo-
ção de valores republicanos e para o alcance do bem 
comum. O Brasil é testemunha de que o Supremo 
Tribunal Federal de ontem e de hoje atua não apenas 
pela independência de seus juízes, mas também pela 
prudência de suas decisões, pela construção de uma 
visão republicana de País e pela busca incansável da 
harmonia entre os Poderes. Seja na prosperidade, seja 
na crise que ora vivenciamos, este Tribunal mantém-
se vigilante em prol da higidez da Constituição e da 
estabilidade institucional do Brasil”, pontuou o Minis-
tro Fux. 

Da mesma forma, do alto de mais de 30 anos de 
judicatura no Supremo, o decano Ministro Celso de 
Mello não deixou passar despercebida a manifesta 
resistência governamental a cumprir ordens judiciais 

que considerar “absurdas”. Em decisão recente, desta-
cou que cabem aos magistrados os deveres de “repelir 
condutas governamentais abusivas”, “neutralizar qual-
quer ensaio de opressão estatal” e “impedir a captura 
do Estado e de suas instituições por agentes que desco-
nhecem o significado da supremacia da Constituição”.

Parafraseando Ulysses Guimarães, Celso de Mello 
citou trecho do discurso do então Presidente do Con-
gresso, por ocasião da promulgação da Carta Cidadã: 
“A Constituição certamente não é perfeita. Ela própria 
o confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discor-
dar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, 
nunca. Traidor da Constituição é traidor da Pátria”.

nessa edição – Destacamos na capa de junho a 
entrevista exclusiva em que o novo Presidente do TSE, 
Ministro Luís Roberto Barroso, comenta a possibilidade 
de adiamento das próximas eleições municipais e fala 
sobre suas propostas para aperfeiçoar o sistema elei-
toral. A seção Justa, nosso espaço feminino, traz artigo 
da Presidente da Associação Nacional dos Magistrados 
do Trabalho (Anamatra), Juíza Noemia Porto, sobre o 
acirramento das desigualdades de gênero pelas medi-
das de isolamento social. A edição traz ainda artigos 
sobre temas que estão na ordem do dia, como liber-
dade de imprensa e de expressão, compliance e respon-
sabilidade dos agentes públicos por atos praticados no 
enfrentamento ao novo coronavírus. 

Boa leitura!

respeito às 
instituições

“não há voltA no 
cAminho dA estAbilidAde 
institucionAl”
ministro luís roberto Barroso assume tSe com  
desafio imediato de avaliar viabilidade das eleições 
municipais em outubro

 dA REdAçãO 

Em inédita cerimônia virtual, em que 
os convidados puderam acompanhar 
apenas por videoconferência, os minis-

tros do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís 
Roberto Barroso e Edson Fachin assumiram, 
respectivamente, a Presidência e a Vice-Pre-
sidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 
para o biênio 2020-2022. Seu desafio ime-
diato à frente da Corte será avaliar a viabili-
dade das eleições municipais marcadas para 
outubro, cujo cronograma se encontra amea-

çado em função dos efeitos da covid-19 (saiba 
mais na entrevista nas páginas a seguir). 

Em razão das medidas de distanciamento 
social adotadas diante da pandemia, parti-
ciparam presencialmente da solenidade de 
transmissão de cargo, dia 25/5 no Plenário 
do TSE, apenas a então Presidente Ministra 
Rosa Weber, os ministros Barroso e Fachin, 
e o Ministro Luis Felipe Salomão, escolhido 
pelos demais membros da Corte para dar as 
boas-vindas aos novos dirigentes.  

 a partir da esquerda, os ministros edson Fachin, rosa Weber, luís roberto Barroso e luis Felipe salomão na solenidade de posse 
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Em sua saudação, após registrar a com-
petência com a qual a Ministra Rosa Weber 
conduziu as eleições gerais de 2018, o Minis-
tro Salomão exaltou as qualidades do novo 
Presidente para estar à frente das próximas 
eleições municipais: “O Presidente Barroso 
é um homem de equilíbrio e de esperança. 
(...) Como Ministro, destaca-se por seus posi-
cionamentos firmes e ponderados em casos 
relevantes no debate nacional, marcados 
por uma visão pragmática e progressista do 
Direito. É uma voz forte no embate que se 
trava no País contra a impunidade”.  

Os demais ministros que compõem o TSE 
e as autoridades que tradicionalmente esta-
riam na mesa de honra participaram de forma 
virtual, incluindo o Presidente da República, 
Jair Bolsonaro, o Vice-Presidente, General 
Hamilton Mourão, o Presidente do Senado 
Federal, Senador Davi Alcolumbre, o Presi-
dente da Câmara, Deputado Rodrigo Maia, 
o Presidente em Exercício do STF, Ministro 
Luiz Fux, o Procurador-Geral da República, 
Augusto Aras, e o Corregedor Nacional de Jus-
tiça, Ministro Humberto Martins.  

 compromisso com a democracia – O Presidente 
do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz, representou a advo-
cacia: “Em meio a um dos mais conturbados períodos 
de nossa história republicana, esta Corte Eleitoral 
procede a troca do seu comando. O que deveria cons-
tituir mera rotina administrativa adquire em tais 
circunstâncias outra dimensão e enseja importantes 
reflexões. A democracia brasileira enfrenta enormes 
desafios. O cenário caótico na saúde pública tem se 
aprofundado pela instabilidade política e pela grave 
crise econômica que atravessamos. (...) Esse quadro 
de grande instabilidade exige de todas as institui-
ções redobrada atenção. Afrontas, ameaças institu-
cionais e tentativas de desrespeito à Constituição 
não podem ser admitidas. Nesse sentido, grande 
importância tem tido o Poder Judiciário, e as elei-
ções, como o grande momento da nossa democracia, 
ganham ainda maior relevância”. 

  Em seu discurso o Ministro Barroso defendeu 
a conciliação, o diálogo e o zelo com a democracia 
como metas para o Brasil. “Com a Constituição de 
1988 fizemos a travessia bem sucedida de um regime 
autoritário, intolerante e muitas vezes violento para 
um Estado Democrático de Direito, com eleições 

 o novo Presidente do tse, Ministro Barroso, toca os cotovelos do futuro  

 Corregedor eleitoral,  Ministro salomão 

Fo
to

s: R
o

b
erto

 Jaym
e/A

SC
O

M
/T

SE

periódicas e alternância do poder. Essa foi 
a grande conquista da nossa geração. Um 
País sem presos políticos, sem exilados, 
sem violência contra os adversários. Demo-
cracia não é o regime político do consenso, 
mas aquele em que o dissenso é legítimo, 
civilizado e absorvido institucionalmente. 
Quem pensa diferente de mim não é meu 
inimigo, mas meu parceiro na construção 
de uma sociedade aberta e de um mundo 
plural. A democracia tem lugar para con-
servadores, liberais e progressistas. Nela 
só não há lugar para a intolerância, a deso-
nestidade e a violência. Temos três décadas 
de   estabilidade institucional, que resistiu 
a chuvas, vendavais e tempestades. Não há 
volta nesse caminho”. 

 Perfis – No STF desde 2013, Luís Roberto 
Barroso passou a integrar o TSE como minis-
tro substituto em setembro de 2014. Seu pri-
meiro biênio como membro efetivo da Corte 

Eleitoral começou em fevereiro de 2018. 
Naquele mesmo ano, em agosto, foi eleito 
Vice-Presidente do TSE. Natural da cidade 
de Vassouras (RJ), Barroso é professor titular 
de Direito Constitucional na Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Doutor em 
Direito Público pela mesma Universidade, foi 
procurador do Estado do Rio de Janeiro. É 
autor de diversos livros sobre Direito Cons-
titucional e de inúmeros artigos em revistas 
especializadas no Brasil e no exterior, inclu-
sive na Revista JC, na qual faz parte de nosso 
Conselho Editorial. 

  Já o Vice-Presidente Edson Fachin é 
Ministro do STF desde junho de 2015. Natu-
ral de Rondinha (RS), é doutor em Direito pela 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
(PUC-SP) e tem pós-doutorado no Canadá. 
Exerceu o cargo de ministro substituto no 
TSE de junho de 2016 até a sua posse como 
ministro efetivo, em agosto de 2018. 
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demais autoridades acompanharam a solenidade por videoconferência
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“A democrAciA  
precisA ser cultivAdA”

Entrevista com o novo presidente do Tribunal  
Superior Eleitoral, Ministro Luís Roberto Barroso 

 dA REdAçãO 

Na antevéspera de sua posse como novo Presidente do 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o Ministro Luís Roberto 
Barroso concedeu à Revista JC essa entrevista exclusiva, na 

qual falou, para além da possibilidade de adiamento das eleições, 
sobre os projetos que pretende implementar no TSE e sobre suas 
propostas para aperfeiçoar o sistema eleitoral. Confiante na solidez 
das instituições, disse não ver riscos imediatos à democracia apesar 
das turbulências políticas, econômica e sociais vivenciadas pelo País.   

Participaram da entrevista, realizada por chamada de vídeo, o 
Editor-Executivo da Revista Justiça & Cidadania, Tiago Salles, e o 
Presidente do Conselho Editorial, Ministro do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) Luis Felipe Salomão, que é também membro 
efetivo do TSE e está cotado para assumir, no segundo semestre, a 
Corregedoria-Geral da Justiça Eleitoral. 
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tiago salles – o senhor vai assumir a presidência do 
tse às vésperas de um dos maiores processos eleito-
rais do mundo em termos de número de eleitores e 
candidatos. Está animado com o desafio das eleições 
municipais brasileiras?
Ministro luís roberto barroso – Animado não tenho 
certeza se é a palavra, mas devemos cumprir com boa 
disposição as missões que a vida nos dá. O Brasil é de 
fato, possivelmente, a quarta maior democracia de 
massas do mundo, atrás apenas de Índia, Estados Uni-
dos e Indonésia, com aproximadamente 150 milhões de 
eleitores. Portanto, não é tarefa fácil administrar esse 
processo, mais ainda nas eleições municipais, em que 
há uma grande quantidade de candidatos – esperamos 
cerca de 750 mil. 

ts – Quais projetos pretende realizar à frente do tse? 
lrb – Temos vários projetos. O primeiro é fazer uma 
campanha pelo voto consciente. Precisamos demons-
trar às pessoas que o voto não é dever cívico apenas, 
que se cumpre resignadamente, mas instrumento para 
moldar e modificar o mundo. Vamos procurar estimu-
lar os eleitores a pesquisarem, se prepararem, chega-
rem à eleição sabendo quem é seu candidato e se ele 
corresponde as suas visões de mundo e de País. Vamos 
estimular o eleitor a gravar o nome do seu candidato, 
inclusive, para saber o desempenho dele.

O segundo projeto, uma segunda campanha, será 
atrair jovens valores para a política. Precisamos trazer 
jovens idealistas, focados no interesse público, para a 
vida política, para contribuir, escrever e reescrever a 
história do Brasil.

Um terceiro projeto da nossa gestão será o que 
tenho chamado de empoderamento feminino. Pre-
cisamos atrair também as mulheres para a atuação 
política e a participação em todos os níveis da vida do 
País, especialmente na política, de forma igualitária. 
Faz muita diferença. Olhando para o mundo, pode-
mos verificar o sucesso no enfrentamento à pandemia 
obtido por países liderados por mulheres.

Ministro Luis Felipe Salomão – Como fica o crono-
grama das eleições? 
lrb – Desde quando fui eleito Presidente do TSE, repe-
tidamente vinha dizendo que ainda era precoce deci-
dirmos acerca do adiamento das eleições. Havia pro-
gramado internamente, para mim mesmo, que junho 

Cheguei a cogitar em uma live fazer as 
eleições em dois dias, o que poderia mini-
mizar as aglomerações e parecia uma ideia 
possível. Porém, também pedi para fazer as 
contas de quanto isso custaria e o custo é 
muito alto. O estimado é de R$ 180 milhões, 
só de lanche para 1,8 milhão de mesários e 
para o pagamento das Forças Armadas, por 
conta de um convênio que têm com o TSE 
para garantir a segurança e o transporte 
das urnas. Portanto, embora talvez seja uma 
medida positiva do ponto de vista sanitá-
rio, tenho dúvidas se o País poderia fazer 
esse gasto extra nesse momento de dificul-
dade. Uma alternativa seria prolongarmos 
o horário das eleições, talvez fazer das 8h 
às 20h, 12 horas de eleições, e tentar dividir 

seria o marco para essa tomada de decisão, 
que evidentemente depende de uma deci-
são política do Congresso Nacional. Existem 
aspectos técnicos da competência da Justiça 
Eleitoral e existe uma decisão política, a ser 
tomada pelo Congresso. Já iniciei contatos 
informais com o Presidente do Senado Fede-
ral, Senador Davi Alcolumbre, e com o Pre-
sidente da Câmara, Deputado Rodrigo Maia. 
Existe entre nós três consensos: o primeiro 
é que se for inevitável adiar as eleições, que 
esse adiamento se dê pelo mínimo prazo; o 
segundo é que, em qualquer caso, desejamos 
realizar as eleições ainda este ano para evi-
tar, no limite máximo, qualquer prorrogação 
de mandato; e, em terceiro lugar, estamos 
em consenso contrário ao cancelamento das 
eleições para fazê-las coincidir em 2022 com 
as eleições nacionais. 

Ainda que se tente marcar alguma data, 
talvez a melhor fórmula seja uma Proposta de 
Emenda Constitucional sobre os Atos das Dis-
posições Constitucionais Transitórias que con-
ceda uma janela de tempo, de três meses, por 
exemplo, para que essa data seja fixada. Talvez 
se conceda essa competência ao TSE em con-
sulta ao Presidente da Câmara e ao Presidente 
do Senado. (...) Desejaria que não fosse necessá-
rio o adiamento, mas a essa altura é uma possi-
bilidade real que precisamos considerar.

lFs – será preciso ou se cogita, do ponto 
de vista administrativo, a mudança do sis-
tema, na forma de votação ou na estrutura 
das zonas eleitorais? 
lrb – Uma pequena modificação já será 
inevitável. A cada eleição é substituída uma 
fração das urnas, que vão ficando obsoletas. 
Esse ano isso não foi possível, não apenas por 
dificuldades iniciais de licitação, como tam-
bém pela superveniência da pandemia, que 
inviabilizou essa substituição, de modo que 
vamos ter que aumentar um pouco o número 
de eleitores por urna. O setor técnico do TSE 
já está fazendo esses cálculos. Não é nada 
relevante, mas vai passar de 300 e pouco 
para talvez 450 por urna. 

em turnos, possivelmente por faixa etária ou outro 
critério objetivo razoável, e contar com o apoio do 
eleitorado para evitar as aglomerações. Porque a 
informação que tenho é que há grande concentra-
ção de eleitores no início, grande concentração de 
eleitores no final e certa dispersão ao longo do dia. 
Se conseguíssemos otimizar esses slots, esses horá-
rios, talvez se possa evitar a aglomeração.

Outra coisa que me ocorre, porque o País está 
sem dinheiro, é conclamar grandes empresas – 
sem contrapartida, devo dizer – a nos ajudar com 
doações de máscaras e álcool gel para os mesários, 
talvez alguma outra medida de segurança para pro-
filaxia das urnas. Portanto, acho que vai ser uma 
gestão complexa, para a qual espero muito contar 
com você e com suas ideias como Corregedor Geral 
da Justiça Eleitoral. 

o Ministro Barroso concedeu a entrevista, a partir de são Paulo, ao Presidente do Conselho editorial, Ministro salomão, 

que estava em Brasília, e ao editor-executivo da revista, tiago salles (à direita), no rio de Janeiro
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lFs – o voto continua na urna? Há possibi-
lidade de uma alternativa de voto por outro 
meio que não seja a urna eletrônica?
lrb – Até tenho vontade e sob a liderança 
da nossa querida Presidente (TSE, 2018-
2020), Ministra Rosa Weber, já estávamos 
pensando em montar um pequeno grupo 
de trabalho para começar a planejar as 
eleições do futuro. Precisamos baratear os 
custos das eleições, porque as urnas eletrô-
nicas custam muito caro e têm essa neces-
sidade de revisão periódica. Hoje em dia já 
há tecnologia para votar do computador, do 
celular. De modo que minha ideia é acelerar 
esses estudos para conseguirmos, no menor 
tempo possível, essa fórmula de eleição por 
dispositivos pessoais de cada eleitor, mas 
a verdade é que há outras considerações. 
Não é só uma questão tecnológica, é uma 
questão tanto de confiabilidade do sistema 
quanto de sigilo do voto. Se o sujeito estiver 
votando em casa sozinho você não sabe se 
tem um cabo eleitoral monitorando o que 
ele está fazendo e comprometendo o caráter 
secreto do voto. Portanto, há algumas ques-
tões que precisam ser equacionadas e que 
não são só tecnológicas. Sou um sujeito que 
acredita em criações coletivas, portanto, 
minha ideia é tentar produzir um brainstorm 
de ministros e técnicos para encontrar uma 
fórmula tecnologicamente mais eficiente e 
economicamente mais barata, mas acho que 
não haveria condições de conseguirmos isso 
para essas eleições.

lFs – o Ministro barroso coordenou um 
grupo de trabalho no tse sobre sistema 
eleitoral e algumas sugestões foram apre-
sentadas. como o Ministro vê isso?
lrb – De fato apresentamos uma proposta 
à Câmara dos Deputados de mudança do 
sistema eleitoral. Já havia um bom projeto 
aprovado no Senado Federal, apresentado 
pelo Senador José Serra. Achamos que come-
çar do zero não seria uma boa ideia e traba-
lhamos sobre esse projeto. Fizemos talvez 
três, quatro ou cinco retoques e o apresen-

O segundo problema é de representatividade, porque 
o eleitor vota no candidato da sua escolha, mas o voto vai 
para o partido e os mais votados do partido é que obtêm 
a vaga. Portanto, pelo quociente eleitoral do partido – 
que é a divisão do número de votos válidos pelo número 
de cadeiras – e depois pelo quociente partidário – que é o 
número de votos que o partido recebe – faz-se uma conta. 
Vamos supor que o partido tenha direito a dez cadeiras, 
os dez mais votados é que entram. Porém, a experiência 
demonstra, só 5% são eleitos por votação própria, 95% 
são eleitos pela transferência do voto partidário. No final 
do dia, o eleitor vota em quem quer, mas elege quem não 
sabe. O eleitor não sabe quem elegeu e o candidato não 
sabe exatamente por quem foi eleito, um sistema em 
que um não tem de quem cobrar e o outro não tem para 
quem prestar contas. O que gera um descolamento inde-
sejável entre a classe política e a sociedade civil.

Um terceiro problema é que o voto proporcional 
em lista aberta, somado a algumas outras regras, induz 
a criação e a atomização de partidos, o que dificulta a 
governabilidade e a formação de maiorias consistentes 
no Congresso. Gera esse modelo de presidencialismo 
de coalisão que impõe ao Presidente, seja ele qual for, 
um tipo de negociação com o Congresso que, por vezes, 
não consegue se manter em moldes republicanos. 

tamos ao Presidente da Câmara, Deputado Rodrigo 
Maia, como uma proposta oficial do TSE na composi-
ção daquele momento. Qual é a crítica? Na verdade, 
estamos falando do sistema eleitoral para a Câmara 
dos Deputados, em que o sistema praticado no Brasil 
é o do voto proporcional em lista aberta. Cada partido 
lança uma vez e meia o número de vagas em disputa e o 
eleitor vota livremente em quem deseja, o que cria um 
pouco a ficção de que o eleitor está elegendo seus can-
didatos, mas o sistema, infelizmente, não proporciona 
isso. Nossa proposta junto à Câmara visa a realização 
de três objetivos que achamos que devem ser alcan-
çados por uma reforma política: baratear o custo da 
eleição, aumentar a representatividade parlamentar e 
facilitar a governabilidade.

Esse sistema de eleição proporcional em lista aberta 
para a Câmara dos Deputados é caro porque todo can-
didato a deputado concorre às eleições disputando 
voto em toda a circunscrição eleitoral. Vamos dar como 
exemplo São Paulo que tem, arredondando, 35 milhões 
de eleitores. Em tese, cada candidato disputa o voto 
de 35 milhões de eleitores. A campanha é muito cara 
e esse é o primeiro problema, porque o financiamento 
eleitoral esteve por trás de boa parte dos problemas de 
corrupção que enfrentamos no Brasil. 

Propusemos uma alternativa que é o voto 
distrital misto, que acreditamos ser capaz de 
baratear as eleições, aumentar a representa-
tividade e facilitar a governabilidade. Vou dar 
uma explicação simplificada de como funciona. 
Metade da Câmara é eleita pelo voto no distrito 
e a outra pelo voto no partido, de forma tal que 
o eleitor tem dois votos: no candidato do seu 
distrito e no partido de sua preferência. 

Como funciona a dimensão distrital no 
voto distrital misto? Vamos tomar de novo 
São Paulo como exemplo. São 35 milhões de 
eleitores e 70 cadeiras na Câmara para depu-
tados de São Paulo. Para preencher metade 
das 70 vagas com o voto distrital, vai se divi-
dir o estado em 35 distritos, com a média de 
um milhão de eleitores cada, de modo que o 
candidato, em vez de disputar a vaga em todo 
o território, vai disputar apenas o voto de um 
milhão de eleitores do distrito. Cada partido 
lança um candidato no distrito e um milhão 
de eleitores daquele distrito votam no can-
didato de sua preferência, o que tiver maior 
número de votos obtém a vaga. Por que 
barateia? Porque em vez de fazer campanha 
para 35 milhões, vai fazer campanha para 
um milhão. Por que aumenta a representa-
tividade? Porque o eleitor daquele distrito 
passa a ficar sabendo quem o representa na 
Câmara dos Deputados, de modo que quando 
aquele parlamentar voltar quatro anos depois 
para pedir voto, vai saber como ele votou na 
reforma trabalhista, na reforma da Previ-
dência, na reforma tributária e poderá moni-
torar o desempenho dele. Sabendo disso, o 
candidato também vai se esforçar para cor-
responder às aspirações dos seus eleitores 
no distrito. O sistema distrital misto induz 
a redução dos partidos, induz a formação de 
blocos. Essa é a dimensão distrital. 

O segundo voto é no partido, para que a 
eleição não fique totalmente municipalizada 
e as grandes questões possam ser debati-
das. Esse é o chamado voto em lista. O par-
tido apresenta uma lista preordenada e os 
primeiros nomes da lista é que vão obter as 
vagas. Há uma certa queixa de que não se 

Faz muita diferença 
(empoderar as mulheres). 
olhando para o mundo, 
podemos verificar o sucesso 
no enfrentamento à 
pandemia obtido por países 
liderados por mulheres”
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pode escolher livremente seu candidato, mas a verdade 
é que no voto em lista você sabe que se votar naquele 
partido os cinco primeiros que vão entrar são aqueles, 
ao passo que na lista aberta você vota em quem quer, 
mas elege quem você não sabe. Fica mais democrático 
assim. Porém, é muito importante e nós previmos em 
uma de nossas sugestões que se o eleitor não quiser 
votar na lista, poderá votar no seu candidato, mas será 
preciso que o candidato obtenha votação própria, cor-
respondente ao quociente eleitoral, para obter a vaga. 
Portanto, é um sistema que combina uma dimensão 
majoritária, que é o voto distrital, com uma dimensão 
proporcional, que é o voto no partido.

lFs –as tecnologias trouxeram impactos nas priori-
dades das pessoas e as implicações no debate eleito-
ral são enormes. aquela questão do comício foi com-
pletamente superada. aquela coisa de emporcalhar 
as ruas, que era uma das maiores preocupações que 
tínhamos há dez, vinte anos atrás, não existe mais. 
agora esse debate foi transplantado e a arena é a rede 
social. entra aí o tema das notícias falsas, das falsas 
afirmações, das ofensas à honra e de como reparar 
isso para manter o equilíbrio do pleito. como avalia 
esse cenário?
lrb – Ainda no capítulo mudança do sistema eleitoral, 
costuma haver certo ceticismo porque o senso comum 
diz que as pessoas que estão lá não vão querer mudar o 
sistema pelo qual se elegeram. Essa talvez seja uma per-
cepção equivocada. Primeiro, porque sempre podemos 
contar com certo senso de interesse público e de patrio-
tismo das pessoas; em segundo lugar, houve uma reno-
vação de cerca de 50% no Congresso Nacional. Portanto, 
o sistema não garante recondução. De modo que talvez 
seja uma premissa equivocada achar que quem está lá 
pode não querer nunca mudar o sistema. 

Passando agora especificamente à pergunta, real-
mente a dinâmica eleitoral mudou substancialmente, 
do corpo a corpo na rua, dos comícios e da distribui-
ção de santinhos de papel para uma era que primeiro 
foi a da telecomunicação, via rádio e televisão, e agora 
passou a ser a das redes sociais. Nas últimas eleições 
presidenciais no Brasil, a televisão e o rádio tiveram 
peso muito menor do que em eleições passadas. Vimos 
que os candidatos que se articularam para ter o maior 
tempo de televisão na verdade tiveram menos acesso 
aos eleitores do que os que se organizaram nas redes 

ção da democracia e que isso importava em uma perda 
de imagem para elas. Imagino que venham a ser bem 
mais colaborativas. Tenho vontade de me reunir com 
elas, talvez virtualmente, o mais breve possível, para 
que possamos, eu e os ministros, nos informar e nos 
inteirar do que eles estão fazendo para deixarem de ser 
os vilões da democracia. 

Também imagino fazer pelo TSE uma grande cam-
panha de conscientização para que as pessoas tenham 
o mínimo de critério ao repassar notícias, verifiquem a 
procedência, tenham o mínimo de interesse na auten-
ticidade e não façam com o candidato dos outros o que 
não gostariam que fizessem com os seus. Regra de ouro 
neles também nessa matéria. Portanto, talvez seja a 
minha principal preocupação nas eleições as campa-
nhas de desinformação. Os controles de conteúdo são 
muito difíceis, mas vamos ter que adotar certos con-
troles de comportamento via plataformas tecnológicas.

ts – em um ambiente político tão turbulento quanto 
o atual, que envolve inclusive conflitos entre os Pode-
res, o senhor enxerga algum risco de quebra da nor-
malidade democrática? Quais medidas o stF poderia 
adotar para proteger a independência dos poderes?
lrb – Risco na vida sempre existe, mas a despeito da 
turbulência desse momento não vejo um risco real. O 
que eu vi foi o Poder Legislativo rejeitar medidas pro-
visórias do Presidente da República e elas deixarem 
de vigorar: a Constituição foi cumprida. O Supremo 
Tribunal Federal invalidou algumas medidas do Pre-

sociais. Isso é um fato. As redes sociais – What-
sapp, Twitter, Facebook, Instagram, essas novas 
ferramentas – passaram a ser, portanto, prota-
gonistas desse processo. 

O que aconteceu foi a migração, digamos 
assim, de certos comportamentos delituosos para 
as redes sociais com essas campanhas, às vezes 
de impulsionamento ilegal e, mais graves ainda, 
as campanhas de desinformação, de difamação e 
de ódio. Isso é muito preocupante, porque não há 
solução fácil para esse problema e essa solução 
não está predominantemente no Poder Judici-
ário. É a dura verdade que temos que aceitar. O 
Judiciário vai ter um papel, mas um papel resi-
dual no enfrentamento das fake news, por muitas 
razões. Vou dar três. A primeira é que a própria 
caracterização do que seja fake news não é singela 
e o Judiciário não pode se transformar em sensor 
do debate público. Em segundo lugar, o Judiciá-
rio tem rito próprio, depende de representação 
do interessado, tem que seguir o contraditório e 
depois julgar. Como regra, não consegue a tempo 
e a hora impedir a circulação de notícias falsas. Se 
você chegar 15 dias depois, o que para o Judiciário 
às vezes é relativamente rápido, já é tarde. Em ter-
ceiro lugar, parte desses computadores estão fora 
do Brasil e nós não temos jurisdição extraterrito-
rial para ir atrás deles. 

Há situações extremas em que, evidente-
mente, o Judiciário tem que intervir, mas não 
dá para imaginar um controle amplo de conte-
údo do debate público pelo Judiciário para eli-
minar fake news, mesmo porque o que um acha 
que é fake news o outro acha que é a pura ver-
dade. Portanto, estamos contando em primeiro 
lugar e sobretudo com as próprias plataformas 
tecnológicas. Sob a liderança da Ministra 
Rosa Weber fizemos parcerias com diversos 
órgãos, entidades, instituições, inclusive com as 
principais plataformas tecnológicas, para que 
elas utilizem os meios tecnológicos a sua dispo-
sição para detectar impulsionamentos ilegais, 
atuação de robôs, comportamentos não usuais e 
violação das suas políticas de uso. As plataformas 
que eram um pouco arredias a essa colaboração, 
em defesa da liberdade plena, já se deram conta 
de que vinham sendo utilizadas para a degrada-

sidente da República, elas não foram aplicadas: 
a Constituição foi cumprida. Portanto, do ponto 
de vista institucional as coisas vêm funcionando. 
Fala-se muito das Forças Armadas, mas não vejo 
nenhuma mobilização, nenhuma liderança das 
Forças Armadas imbuída do espírito de quebrar 
a legalidade constitucional. É claro que pode 
haver uma declaração aqui, outra ali, de lealdade 
ao Comandante em Chefe, mas institucional-
mente eu não vejo esse perigo. 

As Forças Armadas brasileiras pagaram um 
preço alto pelo regime militar. Temos uma nova 
geração, competente, profissionalizada, que nos 
30 anos da democracia não se meteu no varejo da 
política. Não tenho nenhuma razão para acreditar 
que isso tenha se alterado ou venha a se alterar. 
A democracia em qualquer lugar do mundo pre-
cisa ser cultivada e preservada, mas não vejo risco 
imediato. Quando houve acenos retóricos anti-
democráticos, a reação da sociedade foi muito 
vigorosa, tanto dos partidos políticos, quanto 
do Congresso, da imprensa e da sociedade civil. 
Portanto, ninguém quer uma volta a regimes de 
força. Regimes de força vêm sempre com censura, 
com violência contra adversários, com intolerân-
cia. Nós já superamos os ciclos do atraso e acho 
que esse tempo não voltará mais.

Assista a íntegra da entrevista no canal da Revista JC no 

Youtube
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o direito não lAvA As mãos
Entidades, escritórios de advocacia e magistrados unem 
forças para apoiar estudantes vulneráveis e discutir o  
futuro do Direito no pós-pandemia

 dA REdAçãO 

Para além da perda de vidas, os impactos sociais 
e econômicos da pandemia de covid-19 já são 
sentidos em vários segmentos da sociedade. 

No mundo jurídico a crise atingiu primeiro os estu-
dantes de Direito, sobretudo os de baixa renda. Com 
a suspensão do atendimento ao público nos tribunais, 
os escritórios de advocacia e as próprias cortes sus-
penderam milhares de contratos de estágio em todo 
o País. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), 
por exemplo, manteve apenas os estagiários lotados 
em setores que mantiveram atividades presencias 
ou aqueles que podem desempenhar suas funções de 
forma remota. Para os estagiários mais pobres, além 
de ajudar a mantê-los nos estudos, a bolsa era uma 
importante complementação de renda.

Pensando nesses estudantes, a FND e a Associação 
Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI) lançaram 
uma ação solidária. Com o apoio da Revista JC, de 
várias entidades, escritórios jurídicos, magistrados e 
juristas foi realizado em 27/5 o webinar “A Covid-19 
e o futuro das cortes do direito”, que reverteu a arre-
cadação para o pagamento de auxílio-emergencial a 
224 alunos da Faculdade em situação de grave vulne-
rabilidade. 

  O webinar contou com a participação do presi-
dente em exercício do Supremo Tribunal Federal 
(STF), Ministro Luiz Fux, e dos ministros do Supe-
rior Tribunal de Justiça (STJ) Luis Felipe Salomão e 
Benedito Gonçalves – três egressos da FND, seja na 
condição de alunos ou de docentes. Mediado pelo 
Desembargador do TJRJ Cezar Augusto Rodrigues 
Costa, o evento contou ainda com a participação do 

Diretor da Escola de Magistratura do Rio de Janeiro 
(Emerj), André Gustavo de Andrade, do Presidente da 
seccional fluminense da OAB, Luciano Bandeira, e de 
diversos juristas e acadêmicos. 

 autocontenção – Encarregado de apresentar os 
participantes, o ex-Presidente da OAB, Marcus Viní-
cius Furtado Coêlho, deixou aos ministros a pergunta: 
“Qual é o papel do Poder Judiciário nesse momento de 
pandemia e no pós-pandemia, primeiro para a reto-
mada do desenvolvimento econômico, do emprego 
e da capacidade de sobrevivência dos brasileiros e, 
em segundo lugar, para a preservação do Estado de 
Direito, da democracia e das instituições?”

 O Ministro Luiz Fux alertou que o estado de cala-
midade pública tem implicações no Direito Consti-
tucional, pois permite a adoção de medidas de exce-
ção. Ele lembrou que, na análise dessas medidas, o 
STF já se debruçou sobre a possibilidade de acordos 
individuais entre empregadores e empregados sem 
intervenção dos sindicatos; a classificação da covid-
19 como doença profissional; a validação das delibera-
ções remotas no processo legislativo; e a definição da 
competência das unidades federativas para o enfren-
tamento à pandemia, dentre outras demandas.  

O Ministro defendeu, contudo, a autocontenção 
dos tribunais superiores: “Há momentos em que os 
tribunais devem ter a virtude de decidir não decidir, 
exatamente nessas questões em que não têm exper-
tise e, portanto, devem se valer de órgãos que possam 
auxiliá-los para a melhor solução dos litígios”. 

 Sobre a retomada da economia do pós-pandemia, 
o Ministro Fux procurou transmitir tranquilidade 

aos trabalhadores e empresários: “Como indica a vigi-
lância sanitária é hora de lavarmos as mãos, mas não 
como Pilatos. Devemos lavar as mãos para nos unir, 
segurarmos uns as mãos dos outros para fazermos a 
travessia necessária”.  

  novas abordagens – Ao comentar as incerte-
zas de uma situação “sem precedentes, que atinge o 
Direito, a saúde, a economia e toda a vida social”, o 
Ministro Benedito Gonçalves alertou para a perspec-
tiva de milhões de quebras de contratos em decor-
rência da crise. “Hoje precisamos de um grande pacto 
entre juízes e advogados, públicos e privados, para 
traçar estratégias e uma abordagem mais adequada 
para resolver os conflitos e, assim, contribuir para a 
sustentabilidade do Poder Judiciário”. 

  No campo do Direito Privado, ele opinou que o 
respeito à autonomia da vontade deve ser o mote para 
que pessoas e empresas utilizem outros instrumen-
tos para resolver seus conflitos, deixando a judicia-
lização como último recurso. Já no Direito Público, 
seu campo de atuação, o Ministro explicou que a judi-
cialização é a regra em função da indisponibilidade 
de vários direitos. Ele porém elencou alguns avan-
ços recentes nessa seara e disse apostar que a crise 
poderá ensejar a adoção de novas abordagens.  

subproduto da crise – O Ministro Luis Felipe 
Salomão reiterou a necessidade da adoção dos méto-
dos extrajudiciais de resolução de conflitos e outras 
formas de desjudicialização. “Com o acréscimo de 
demandas relacionadas à pandemia, estamos à beira 
de um colapso. É preciso programar essa situação, 
evitar demandas, usar as soluções extrajudiciais para 
evitar que essas causas sejam judicializadas”, afirmou.

  Para o magistrado, uma importante consequên-
cia da pandemia será a adoção generalizada do tra-
balho remoto no mercado, com reflexos também na 
necessidade de readequação de hábitos dos magis-
trados e servidores do Judiciário. Contudo, o Minis-
tro Salomão apontou algumas situações que deverão 
ser preservadas, como os julgamentos presenciais 
dos casos mais complexos e sensíveis. “O julgamento 
telepresencial perde muito em qualidade. O advogado 
fica muito limitado, porque não consegue entregar os 
memoriais, não consegue ter uma visão olho no olho 
com os julgadores. Os próprios julgadores não conse-
guem se reunir para debater antes a causa. 

Ministro luiz Fux

Ministro luis Felipe salomão

Ministro Benedito Gonçalves

Marcus Vinícius Furtado Coêlho
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 dA REdAçãO 

Qual livro está lendo ou acabou de ler?
Estou aproveitando a quarentena determinada pelo 
coronavírus para reler alguns livros que não apenas se 
relacionam com o momento atual, mas principalmente 
sinalizam os novos rumos da sociedade contemporâ-
nea no pós-pandemia. Destaco dois livros: Kai-Fu Lee, 
“As Superpotências da Inteligência Artificial” e Yuval 
Harari, “21 Lições para o Século XXI”.

de que forma eles conversam com o momento atual?
Esses livros têm íntima relação com o momento em que 
estamos vivendo. Kai-Fu Lee – que já morou, estudou e 
trabalhou nos Estados Unidos e que atualmente reside na 
China – é um respeitado palestrante acerca de temas liga-
dos ao desenvolvimento tecnológico no mundo de hoje. 
Em sua obra “As Superpotências da Inteligência Artificial”, 
analisa a guerra tecnológica travada entre os Estados Uni-
dos (Silicon Valley) e a China (ex. tecnologia 5D), chamando 
a atenção para a formação de uma nova ordem mundial, 
especialmente a partir do crescimento vertiginoso da 
inteligência artificial ao longo da última década.

A obra tem íntima relação com a nossa situação 
atual, pois um fenômeno interessante proporcionado 
pela quarentena é permitir a observação da consolida-
ção da revolução tecnológica em nossa vida privada. 
Não apenas em nosso trabalho (home office), mas nos 
mais diferentes setores da nossa vida pessoal, como 
o e-commerce, o e-banking, as consultas médicas, as 
aulas, as palestras e, até mesmo, o nosso lazer.

Por sua vez, Yuval Harari – que, na minha opinião, é 
o grande pensador da sociedade contemporânea – faz 
importantes reflexões acerca das nossas perspecti-
vas no futuro próximo em sua obra “21 Lições para o 
Século XXI”, observando que a fusão da biotecnologia 
com a tecnologia da informação tem colocado o gênero 
humano diante das maiores mudanças por que já pas-
sou ao longo da História, com destaque para o impacto 
da inteligência artificial em diferentes setores da 
sociedade (Medicina, Direito....). O interessante desse 
autor é que o seu discurso acerca das transformações 
em curso é otimista, sendo uma leitura obrigatória 
para tentarmos entender a nossa sociedade.

Enfim, esses dois autores denotam a importância 
crescente das novas tecnologias na sociedade con-
temporânea, bem como a necessidade de refletirmos 
acerca das mudanças em andamento que impactam 
diretamente a nossa vida pessoal e de discutirmos 
cada vez mais a preservação da nossa privacidade.

Qual é a recomendação de leitura para o estudante de 
direito que pretende se tornar magistrado?
A nossa atividade profissional exige a leitura de muitos 
livros técnicos, que, na maioria das vezes, se mostram 
excessivamente dogmáticos. Para abrir a mente, procuro 
sempre ler algum livro de Filosofia do Direito, buscando 
fazer uma reflexão humanista da nossa atividade. Como 
estou em casa há quase três meses, tenho buscado na 
minha biblioteca antigos livros adquiridos em viagens, 
que ficaram aguardando pelo seu momento de leitura. 
Estou lendo atualmente o livro “El Derecho y el Amor”, de 
Luis Legaz y Lacambra. 

A obra desse conhecido professor espanhol de Filosofia 
do Direito foi escrita em 1969, a partir do seu discurso de 
ingresso na Real Academia Espanhola de Jurisprudência e 
Legislação, fazendo uma profunda reflexão a respeito da 
importância da amizade, do amor, da caridade, da justiça e 
da equidade na política e no Direito.

A minha sugestão aos estudantes de Direito é que, além 
da literatura técnica, extremamente importante para nossa 
atividade profissional, também sejam feitas leituras de Teo-
ria Geral e de Filosofia do Direito, permitindo uma reflexão 
crítica acerca do nosso trabalho, que frequentemente inter-
fere profundamente na vida de outras pessoas.

alguma sugestão de literatura fora do direito?
Gosto muito de romances históricos e biografias, que 
gosto de ler em viagens de avião. A minha sugestão de 
leitura, fora do Direito, é a “Trilogia do Século XX”, de 
Ken Follet. São três volumes alentados, mas de fácil lei-
tura, fazendo um interessante e impressionante relato 
dos principais acontecimentos do Século XX (Primeira 
e Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, a luta pelos 
Direitos Civis nos EUA), encerrando com a queda do 
Muro de Berlim, mas complementando com a posse de 
Barack Obama, como primeiro presidente negro da his-
tória dos Estados Unidos.

O autor cria personagens que, trabalhando em posi-
ções estratégicas de países como Inglaterra, Estados Uni-
dos, Rússia, Alemanha, acabam por nos transformar em 
testemunhas presenciais dos principais acontecimentos 
históricos do Século XX. O impressionante da leitura é que 
fatos que pensávamos já estarem relegados ao passado 
mostram-se cada vez mais atuais, como a intolerância 
política, o fascismo e as violações aos direitos civis. Enfim, 
é uma obra que frequentemente reabro para reler alguns 
episódios pela sua permanente atualidade.

“pArA Abrir A mente, 
procuro sempre ler 
FilosoFiA do direito”
Legaz y Lacambra, Kai-Fu Lee, Harari, Follet...  
Confira as sugestões de leitura do Ministro do STJ  
Paulo de Tarso Sanseverino 
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o compromisso de mAnter 
A conFiAnçA dA populAção 
no Judiciário

 REnATA Gil 

Presidente da Associação dos Magistrados 

Brasileiros (AMB)

Historicamente, países democráti-
cos passam, em algum momento, 
por crises de representação. Seja 

por escândalos de corrupção, instabilidade 
política, recessões econômicas ou tensões 
sociais. Hoje, a dramática situação criada 
pela covid-19 em algumas nações vem 
dando origem a inúmeros conflitos relacio-
nados a esses impactos, sejam eles finan-
ceiros ou oriundos das restrições impostas 
para proteger a saúde de toda população.

Mas é nas adversidades que podemos 
mensurar a eficiência e verificar a impor-
tância do trabalho exercido por cada um 
dos Poderes. Neste contexto, o Judiciário 
prova diariamente sua competência no 
cumprimento de funções ao garantir os 
direitos individuais, coletivos e sociais, e 
de resolver conflitos entre cidadãos, enti-
dades e Estado. 

Em uma democracia, a relação entre o 
Judiciário e a sociedade pode ser um desa-
fio para a magistratura e para os tribunais 
enquanto instituições. Para que o Judiciário 
possa manter sua eficiência, é preciso deba-
ter a própria atuação e ir sempre em busca 
das melhores e mais eficientes soluções no 

cumprimento de suas funções. Por isso, são 
necessárias análises constantes e investiga-
ções acadêmicas sérias sobre a percepção do 
trabalho e a qualidade do exercício jurídico. 
O caminho para o aprimoramento do Judi-
ciário brasileiro passa, sim, pelo incentivo às 
pesquisas. 

Recentemente, um grande levantamento 
nacional realizado por mais de um ano e 
desenvolvido pela Associação dos Magis-
trados Brasileiros (AMB) em parceria com 
a Fundação Getúlio Vargas (FGV) apontou 
que o Judiciário é o poder mais bem avaliado 
pela sociedade, à frente do Executivo e do 
Legislativo. Ao todo, 52% dos brasileiros con-
fiam na Justiça. O resultado reafirma a boa 
impressão da sociedade sobre o trabalho dos 
magistrados, mas também demonstra que é 
preciso evolução constante em busca de uma 
eficiência cada vez maior. 

A pesquisa divulgada em dezembro de 
2019 foi o maior estudo realizado no Brasil 
sobre percepções, sentimentos e expecta-
tivas da população em relação à atuação do 
Judiciário até então, com a participação de 
mais de 2,5 mil pessoas, entre advogados, 
defensores públicos e outros representan-

tes da sociedade. Ao lado da pesquisa “Quem somos. 
A magistratura que queremos”, também realizada pela 
AMB, os levantamentos apontam a necessidade do 
fomento a ações que apontem caminhos e oportuni-
dades de melhoria do Judiciário para a sociedade. Seja 
pela promoção de ações de esclarecimento e comuni-
cação sobre as atribuições, a organização e a atuação 
do Poder, ou seja, pela busca de recursos tecnológicos 
que facilitem a atuação e o enfrentamento de vulnera-
bilidades, como a burocracia, para melhorar e fortale-
cer a imagem do Judiciário.

Para incentivar a produção acadêmica, o Centro 
de Pesquisas Judiciais (CPJ) da AMB lançou em abril 
de 2020 o 1º Concurso de Artigos Científicos – com 
inscrições até 30/6 de 2020. A iniciativa propõe a aná-
lise crítica dos dados das duas pesquisas realizadas 
pela AMB: “Estudo da imagem do Judiciário brasi-
leiro” e “Quem somos. A magistratura que queremos”. 

Assim, a AMB contribui com a evolução do Judiciá-
rio, e os magistrados, por sua vez, continuam exercendo 
suas funções com um olhar no futuro, para fortalecer 
a segurança jurídica a todos os cidadãos também com 
razoabilidade para mitigar as consequências de todas 
e quaisquer crises em meio à democracia. Um traba-
lho contínuo para manter e fazer crescer cada vez mais 
a confiança da população no Judiciário. Inclusive em 
meio a uma pandemia.

É nas adversidades que podemos 
mensurar a eficiência e verificar a 
importância do trabalho exercido 
por cada um dos poderes”
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imprensA livre e democrAciA
OAB e Abraji firmam convênio e lançam cartilha para 
segurança de jornalistas

A OAB Nacional e a Associação Brasileira de Jor-
nalismo Investigativo (Abraji) firmaram con-
vênio para a promoção da segurança de jorna-

listas e o fortalecimento da liberdade de imprensa, no 
momento em que se registra no País uma escalada de 
agressões aos profissionais em seu livre exercício de 
informar a sociedade. Um dos resultados da parceria 
foi a edição de cartilha para orientar os jornalistas 
ameaçados ou agredidos sobre como agir, registrar 
queixas, denunciar violências e identificar autores de 
ofensas no ambiente virtual.

das. A cartilha traz ainda os termos do convênio de 
orientação jurídica da OAB para o primeiro momento 
de ameaça ao jornalista.

“A defesa da democracia exige vigilância e coragem, 
exige instituições fortes. Omissão, tibieza e fraqueza 
são fatores que levam a processos históricos como foi 
o da ascensão do nazismo”, afirmou o presidente da 
OAB, Felipe Santa Cruz. “Quando a liberdade não é 
observadora da força da democracia institucional, leva 
à desordem, ao caos e à vitória dos autoritários. É hora 
dos terroristas virtuais que assolam jornalistas conhe-
cerem a face dura do Poder Judiciário. Eles não vence-
rão, pois a liberdade vencerá”, completou Santa Cruz.

A cartilha é um primeiro passo na parceria entre 
advogados e jornalistas em defesa de um espaço 
seguro para a liberdade de expressão, segundo expli-
cou o coordenador do Observatório de Liberdade de 
Imprensa da OAB Nacional, Pierpaolo Bottini. Insul-
tos, difamações, organização de milícias digitais para 
agressões variadas, ameaças e violência fazem parte 
do cotidiano de jornalistas.

“A cartilha que advém do convênio é um passo a 
passo para os jornalistas agredidos. Não somente para 
os profissionais nos grandes centros, mas sobretudo 
nas pequenas comunidades e no interior do País, onde 
a intimidação é, muitas vezes, maior”, afirmou Bottini. 

Levantamento da rede Voces del Sur, a partir de 
dados da Abraji, aponta que houve no Brasil 59 ocor-
rências de discurso estigmatizante contra jornalistas 
em 2019 e outras 39 em 2020, categoria na qual se 
incluem apenas ataques derivados de agentes públi-
cos. No caso de assédio virtual, foram computados 30 
incidentes em 2019 e 20 neste ano. Em relação à pande-
mia de covid-19, 24 violações à liberdade de imprensa 
foram detectadas entre 1/3 e 21/4, sendo 13 agressões e 
ataques a repórteres, nove casos de discurso estigma-
tizante e dois assédios virtuais.

“Os recentes ataques evidenciam a degradação da 
civilidade e do espírito democrático no País. A imprensa 
é sempre um dos alvos dos movimentos autoritários, 
porque é impossível existir uma democracia sem uma 
imprensa livre, e ela nunca esteve tão ameaçada no Bra-
sil desde a redemocratização”, afirmou o presidente da 
Abraji, Marcelo Träsel.

“Se engana quem acha que a liberdade de imprensa 
é um privilégio do jornalista, pois na outra ponta há 
o cidadão com sua necessidade e seu desejo por boa 

informação”, pontuou o diretor da Faculdade 
de Direito da Universidade de São Paulo 
(USP), Floriano de Azevedo Marques Neto.

O seminário “Liberdade de Imprensa, 
Justiça e segurança dos jornalistas” contou 
com os ministros do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) Luís Roberto Barroso e Alexandre 
de Moraes, o procurador-geral da República, 
Augusto Aras, e a repórter especial da Folha 
de S. Paulo Patrícia Campos Mello. 

“A democracia pressupõe a livre circula-
ção de dados, opiniões e ideias. Ela também 
é pressuposto para outras liberdades, como 
o exercício dos direitos políticos”, afirmou o 
Ministro Luís Roberto Barroso, presidente 
do Tribunal Superior Eleitoral. “Quem exa-
gerar, ferir a Constituição, praticar discurso 
de ódio, praticar crimes ao exercer sua liber-
dade deve ser responsabilizado. Isso não 
ocorre só no Brasil, mas em todas as demo-
cracias do mundo”, disse o Ministro Alexan-
dre de Moraes.

defesa da democracia e dos direitos dos 
cidadãos – Essa ação da OAB direcionada ao 
fortalecimento da liberdade de imprensa é 
mais uma das frentes de atuação da Ordem em 
defesa da democracia, da transparência e dos 
direitos dos cidadãos. Recentemente, a OAB 
reagiu à iniciativa do Executivo que, por meio 
de medida provisória (MP nº 928/2020), buscou 
restringir a Lei de Acesso à Informação. 

O lançamento da “Cartilha sobre medidas 
legais para a proteção de jornalistas contra 
ameaças e assédio online” ocorreu durante 
evento que debateu a importância da 
imprensa livre como um dos sustentáculos 
da democracia, realizado em parceira com 
a Faculdade de Direito da USP, OAB, Abraji 
e ESPM, no dia 27/5. Disponível no portal da 
OAB Nacional, a cartilha detalha as caracte-
rísticas do abuso virtual e faz considerações 
sobre as medidas legais que podem ser toma-

a defesa da 
democracia 
exige vigilância 
e coragem, exige 
instituições fortes”

Felipe santa cruz 

 Felipe santa Cruz, Presidente do Conselho Federal da oaB 
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A OAB ajuizou Ação Direta de Inconstitu-
cionalidade (ADI nº 6.351) questionando trecho 
da MP que suspendia os prazos para resposta 
aos pedidos de informação durante a vigência 
do estado de calamidade pública em virtude 
da pandemia do coronavírus (covid-19).

Ao ajuizar a ADI, a OAB considerou o 
direito à informação como pressuposto para 
o exercício da cidadania e para o controle 
social das atividades do Estado, que deve 
ser reforçado em contexto de calamidade 
pública. Qualquer restrição de acesso às 
informações públicas deve ser excepcional e 
cercada de todas as cautelas, como forma de 
impedir abusos e arroubos autoritários.

Em vez de restringir o acesso à informa-
ção, para a OAB, o momento de combate à 
pandemia exige maior publicidade por parte 
da administração pública. Cidadãos e profis-
sionais bem informados estarão mais bem 
preparados para enfrentar a crise.

Os ministros do STF suspenderam o tre-
cho da MP, reafirmando a necessidade de 
garantir ao cidadão o pleno acesso às informa-
ções que são solicitadas, sob pena de respon-
sabilização política, civil e criminal, exceto nas 
hipóteses constitucionais de sigilo.

 “Em tempos de crise, a informação e a 
transparência possuem ainda mais valor. 
Liberdade e transparência conquistam-se a 
duras penas e a OAB continuará vigilante para 
que não haja retrocessos na Lei de Acesso à 
Informação ou em qualquer conquista demo-
crática”, comentou Felipe Santa Cruz.

Em outra iniciativa na defesa da prote-
ção dos direitos fundamentais do cidadão, a 
OAB, por meio de Ação Direta de Inconstitu-
cionalidade (ADI nº 6387), questionou medida 
provisória (MP nº 954/2020) que obrigava as 
operadoras de telefonia a compartilhar os 
cadastros de seus clientes com o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Na MP, o Executivo afirmava que o com-
partilhamento de dados era necessário para 
manter as pesquisas do instituto, após a 
interrupção de visitas nos domicílios em 
razão da pandemia.  A decisão do STF tam-

bém foi favorável à causa defendida pela OAB, suspen-
dendo a eficácia da MP. 

A OAB argumentou que a MP violava o sigilo de 
dados pessoais dos brasileiros e invadia a privacidade 
e a intimidade de todos, sem a devida proteção quanto 
à segurança de seu manuseio e sem garantir a manu-
tenção do sigilo. Para a OAB, é necessário o equilíbrio 
entre a proteção dos dados dos cidadãos e a necessi-
dade de pesquisas.

Na sustentação oral, o Presidente da Comissão 
Nacional de Estudos Constitucionais da OAB, Marcus 
Vinícius Furtado Coêlho, ressaltou: “Essa causa não diz 
respeito a dados e pesquisa, diz respeito à democracia 
brasileira e à proteção das instituições. Se esses dados 
chegarem às redes de ódio, as instituições serão ainda 
mais agredidas. É o que temos visto”.

combate ao exercício ilegal do direito – Com o 
foco na proteção do consumidor e em assegurar as 
prerrogativas dos advogados, a Coordenação Nacional 
de Fiscalização da Atividade Profissional da Advocacia 
da OAB tem avançado nas investigações sobre a atu-
ação de empresas de tecnologia, as startups, que ofe-
recem serviços jurídicos por meio de redes sociais e 
usam mecanismos de inteligência artificial para captar 
clientes indevidamente.

A coordenação já enviou cerca de 100 notificações 
para startups envolvidas com esse tipo de atividade 
em diversos setores da economia. As respostas enca-
minhadas pelas empresas estão sendo analisadas 
pelo coordenador de Fiscalização, Ary Raghiant Neto, 
Secretário-Geral adjunto da OAB Nacional.

“Um dos eixos da atual gestão do Conselho Federal 
da OAB é justamente valorizar o advogado e uma das 
maneiras de fazê-lo é justamente impedir que pessoas 
e empresas que não possuem inscrição nos quadros da 
Ordem, ofereçam ou prestem serviços jurídicos, afinal, 
essa atividade é privativa de advogado. Acabou o tempo 
em que essas práticas eram toleradas, a OAB está deter-
minada a lutar pela valorização do profissional e pelo 
espaço no mercado de trabalho que é exclusivo do advo-
gado, nos termos da lei”, afirmou Raghiant Neto.

Após concluir as investigações, o coordenador ado-
tará medidas para bloquear a operação das empresas, 
seja por captação de clientes e publicidade irregular, 
venda de serviços jurídicos por não-advogados e violação 
ao código de defesa do consumidor por meio da negocia-
ção de direitos de clientes lesados em processos.

ESPAçO OAB
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 nOEMiA PORTO 

Presidente da Associação Nacional dos Magistrados da 

Justiça do Trabalho (Anamatra)

Com mais de 200 mil casos, a pandemia do coro-
navírus (covid-19) tem se agravado no Brasil, 
com efeitos que transcendem os desafios rela-

cionados à emergência de saúde pública, atingindo 
outros âmbitos como a economia, a política, o Direito e 
o mundo do trabalho. 

A emergência de saúde trouxe à tona a necessidade 
do afastamento social como forma de prevenção e con-
tenção da doença, o que impactou de forma imediata 
as relações de trabalho, potencializando os riscos de 
demissões e de decréscimo na renda. Com esse cená-
rio, o dilema sobre o papel do Estado quando se trata 
do pacto social e de um desenvolvimento econômico 
sustentável e inclusivo surgiu de forma mais latente 
nos debates públicos.

A Organização Internacional do Trabalho 
(OIT) lançou o alerta de que o combate à desi-
gualdade de gênero precisa fazer parte das 
respostas que os países estão construindo 
no campo do trabalho considerando a crise 
e o pós-pandemia1. A ONU Mulheres também 
indicou a necessidade de se reconhecer a 
corresponsabilidade social com os desígnios 
de uma sociedade mais igualitária, conside-
rando o grau de afetação da pandemia na 
vida das mulheres2. 

O fato é que a pandemia atinge homens e 
mulheres de formas diferentes. No caso das 
mulheres isso ocorre de várias maneiras, 
incluindo preocupações com a saúde, segu-

rança e renda, responsabilidades adicionais 
de assistência e maior exposição à violên-
cia doméstica, essa, por vezes, resultado de 
uma convivência forçada que pode exacer-
bar tensões.

Exemplo dessa realidade de um impacto 
desigual ocorre nos serviços domésticos, 
com a situação das trabalhadoras formaliza-
das, com risco de desemprego, e das diaristas, 
deixadas sem ocupação, circunstâncias essas 
que apontam para situações de insegurança 
na renda e, como consequência, de insegu-
rança alimentar, justamente atingindo famí-
lias que sofrem com outras vulnerabilidades 
em razão da pobreza. 

A pandemia também revelou a presença 
substancial das mulheres na linha de frente 
como profissionais de saúde, cuja emergên-
cia exigiu trabalho por longas horas e expo-
sição ao risco no trato e cuidado com os 
pacientes. A despeito disso, nem sempre se 
trata de empregos bem remunerados.

As mulheres, no Brasil e no mundo, se 
inserem no mercado de trabalho sofrendo 
reiteradamente com a desigualdade. Como 
há perceptivelmente mais mulheres ocu-
pando diversos postos no mercado de tra-
balho, isso pode gerar uma compreensão, 
equivocada, de que essa presença viria acom-
panhada, na prática, de igualdade de acesso, 
de permanência e de ascensão profissional, 
o que, porém, não ocorre. Quanto a aspec-
tos que demonstram a ausência, na prática, 
de condições igualitárias de trabalho para 
as mulheres, a despeito da taxa crescente de 
sua ativação no mundo do trabalho, podem 
ser citados: a diferença salarial persistente; 
índices indicativos de trabalho sem remune-
ração; presença na informalidade em ativi-
dades com qualidade inferior à dos homens; 
ocupação com o trabalho doméstico, tradi-
cionalmente considerado como feminino.

A pandemia não nivela, neutraliza ou eli-
mina tais circunstâncias. Ao contrário, a situ-
ação de emergência de saúde, com impactos 
na economia, na política, na sociedade e no 
direito tende a tornar essa desigualdade 

mais latente, impondo às mulheres situação adicional 
de sofrimento.

O agravamento da situação de desigualdade de 
gênero é uma realidade que se projetará no futuro. Há 
indicativos de que a perda de empregos decorrente da 
crise afetará especialmente as mulheres, que se con-
centram no setor de serviços, um dos mais impacta-
dos pela crise. Deve-se considerar, ainda, que muitas 
mulheres atuam na informalidade e que várias delas 
sequer terão acesso às atividades que eram até então 
desenvolvidas, ainda que precariamente, como fonte 
de sustento. 

O fechamento de escolas e de creches também 
impôs encargos adicionais significativos para as 
mulheres em casa. Essa circunstância atrai reflexões 
sobre a cidadania feminina, no que diz respeito à divi-
são sexual de tarefas domésticas, sendo essas últimas 
socialmente atribuíveis às mulheres, e que, na prática, 
representam dificuldades, quando não obstáculos, para 
a inserção e a presença delas no mercado de trabalho. 

Em suma, as mulheres têm sido sobremaneira 
afetadas pela crise pandêmica, e sem que as medidas, 
executivas, legislativas ou judiciárias, sejam, até aqui, 
suficientes para concretizar o princípio da igualdade. 
Acrescenta-se também a questão da sub-represen-
tação feminina nos espaços políticos de tomadas de 
decisão (no Parlamento; no Poder Executivo; no Poder 
Judiciário; e até nos sindicatos).

O respeito à igualdade e à diversidade é um desa-
fio social e jurídico. O Poder Judiciário tem um papel 
constitucional muito importante a ser desempenhado, 
considerando os primados que decorrem do Estado 
Democrático de Direito (art. 1º da Constituição). Isso 
deve significar, na prática, uma lógica hermenêu-
tica orientadora que possa considerar a diferença de 
gênero na análise de casos concretos que se apresen-
tem à discussão judiciária.

No campo do trabalho, a dissonância entre o 
desempenho exigido, por algumas empresas e insti-
tuições, e o fechamento de escolas e creches, além de 
outros atributos de cuidado, como aqueles endereça-
dos aos idosos, pode trazer consequências das mais 
variadas para as mulheres, tais como: ausências ao 
trabalho que não se enquadra em algum tipo legal 
específico de falta justificada; sujeição a dispensas 
motivadas ou imotivadas, relacionadas ou não ao 
baixo rendimento e às ausências ao trabalho; fatiga 

mulheres e mercAdo  
de trAbAlho
Pandemia e desigualdade de gênero
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e exaustão pelo acúmulo de atribuições; comprome-
timento emocional com impacto no desenvolvimento 
do trabalho; dificuldades adicionais para produtivi-
dade e rendimento quando utilizado o modelo de 
teletrabalho; comparativos de rendimento com os 
trabalhadores homens que não têm as mesmas atri-
buições. Além de tudo isso, as situações de violência 
doméstica também têm implicações no campo do 
trabalho (absenteísmo; baixo rendimento; abalo psi-
cológico; impossibilidade de desenvolvimento das 
tarefas exigidas).

Para o Judiciário, uma hermenêutica orientada 
pela prevalência dos direitos fundamentais, que 
incorporam a tensão constitutiva entre liberdade 
e igualdade, e nela o desafio presente na questão de 
gênero, precisará estar presente no horizonte dos 
incontáveis casos judiciais que poderão orbitar o 
tema do trabalho das mulheres, desde as demissões, 
até as condições para o teletrabalho, passando pelos 
temas remuneratórios.

Quanto aos demais poderes constituídos e à socie-
dade civil, a pandemia exige e exigirá uma resposta 
imediata, mas também de médio e longo prazos, coor-
denada, centrada nas pessoas, e sensível às questões 
de gênero. 

Os Poderes Executivo e Legislativo necessitam 
de atuações sincrônicas. Considerando as diversas 
crises, dentro da crise de emergência de saúde, será 
crucial a adoção de políticas públicas, no plano execu-
tivo e legislativo, que considerem que o impulsiona-
mento apenas do desenvolvimento econômico não é 
suficiente para propiciar a igualdade entre homens e 
mulheres no mercado de trabalho. Observando o nível 
de afetação das mulheres, será necessário o reforço 
de ações afirmativas para a mínima correção do atual 
quadro, na medida em que as soluções emergenciais 
adotadas até aqui apenas timidamente incorporaram 
a questão da chamada vulnerabilidade segmentada, a 
exemplo das Medidas Provisórias nº 927 e nº 936 e da 
Lei n° 13.982/2020. A tutela pública da regulação do 
trabalho não poderá ser uma não-tutela, e menos ainda 
uma tutela que não considere as especificidades dos 
diversos grupos, e suas necessidades, que constituem 
o conjunto dos cidadãos e das cidadãs trabalhadores. 

Na mesma linha de raciocínio, empresas, repre-
sentações coletivas, trabalhadoras e trabalhadores 
precisarão estar envolvidos para mitigar o impacto 

na vida das pessoas e abordar os riscos e 
vulnerabilidades específicos que meninas e 
mulheres enfrentam devido às desigualda-
des e estereótipos profundamente enrai-
zados na sociedade. O compromisso social 
com estratégias que possam, partindo da 
compreensão sobre as situações de desi-
gualdade, diminuir os impactos econômi-
cos, trabalhistas e sociais da crise é a única 
alternativa para que algum nível de desen-
volvimento sustentável logre ser estabele-
cido em âmbito nacional.

Em nenhuma medida, essas complexi-
dades no equacionamento dos impactos 
da crise, da pobreza e das desigualdades, 
incluída a de gênero no mercado de tra-
balho, têm relação com promessas vazias 
que insistem na lógica, nunca comprovada, 
entre negar ou diminuir direitos trabalhis-
tas e bravar a criação de postos de trabalho.

É possível que um dos legados desta era 
seja o reconhecimento da importância da 
justiça social, da dignidade da pessoa tra-
balhadora e de um ambiente de trabalho 
seguro e saudável para todos e todas. Porém, 
esses princípios apenas ganharão ampli-
tude, e não serão mera retórica jurídica ou 
dos juristas, se todas as vulnerabilidades 
puderem ser consideradas na atuação dos 
poderes constituídos e da sociedade civil. A 
dignidade, prevista como princípio estrutu-
rante do Estado Democrático de Direito (art. 
1º, inc. III, da Constituição), precisa transpor 
a mera expectativa e avançar para o campo 
de uma igualdade efetiva em todos os âmbi-
tos, ou seja, uma igualdade que passe a ser 
vivenciada.

notas

1 Disponível em https://www.ilo.org/brasilia/noticias/
WCMS_745194/lang—pt/index.htm

2 Disponível em: https://nacoesunidas.org/onu-
mulheres-faz-chamado-ao-setor-privado-por-igualdade-
de-genero-na-resposta-a-covid-19/
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olhAr sobre A mp 966  
no cenário de pAndemiA

ESPAçO COnAMP

 MAnOEl MURRiETA 

Promotor de Justiça do Estado do Pará/ Presidente eleito 

da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público 

(Conamp)

O combate à proliferação do coronavírus e o esforço 
para mitigar os impactos da crise nas mais diferen-
tes esferas da sociedade brasileira é uma luta de 

todos os entes estaduais ou federais, inclusive do Ministé-
rio Público. Todavia, essa batalha pode e deve ser travada de 
forma transparente e não contraproducente aos interesses 
do País, também no que diz respeito ao compromisso cons-
titucional de não causar danos ao erário público.

A Medida Provisória nº 966/2020, publicada em maio, 
que isenta agentes públicos de responsabilização por ação 
e omissão em atos relacionados com a pandemia do novo 
coronavírus tem gerado discussões profundas entre pro-
motores de Justiça e procuradores, juristas e magistrados, 
inclusive em relação à inconstitucionalidade da matéria.

Segundo o texto, os agentes públicos só poderão ser 
responsabilizados nas esferas civil e administrativa se 
agirem ou se omitirem com dolo ou erro grosseiro pela 
prática de atos relacionados, direta ou indiretamente, com 
as medidas de enfrentamento da emergência de saúde 
pública e de combate aos efeitos econômicos e sociais 
decorrentes da pandemia da covid-19.

Em uma sociedade democrática, o Direito nunca é 
imune às urgências sociais. Quando não interfere antes, 
se incorpora, inevitavelmente, ao processo de busca de 
soluções concernentes a ela. Rápidas modificações nor-
mativas, por vezes, se fazem necessárias. Os objetivos são 
conferir legalidade e dar segurança jurídica a situações 
atípicas, transitórias e graves que, em condições normais, 
não encontrariam respaldo na ordem jurídica. As insti-

tuições que aplicam o Direito também se submetem 
a esse contexto. Suas ferramentas de ação ganham 
novos contornos para atender ao momento anômalo.

Porém, sob pena de desfigurar o caráter democrá-
tico da nossa convivência social, o período de atipici-
dade ou emergência social não exclui o ordenamento 
jurídico ordinário. Este começa com a Constituição 
Federal, em ser vértice, como norma maior, fonte de 
inspiração para a compreensão das leis e de orienta-
ção para a atuação das instituições em geral. Nenhuma 
norma inferior, portanto, pode pretender anular ou 
reduzir o texto constitucional.

O fato é que a responsabilidade de agentes políti-
cos e públicos por seus atos é da essência do Estado de 
Direito. Os termos genéricos usados na Medida Provi-
sória não podem suprimir esse elemento e nem permi-
tir subjetivismos, já que cabe ao Judiciário apreciar os 
ilícitos tipificados na legislação.

A MP, em certa medida, reproduziu texto da Lei de 
Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), 
ao prever que responderão tais agentes, civil e admi-
nistrativamente, somente por dolo ou erro grosseiro. 
Além disso, estabeleceu, como parâmetros de aferi-
ção da ocorrência do erro grosseiro, requisitos que, 
sem dúvida, carecem de precisão: os obstáculos e as 
dificuldades reais do agente público; a complexidade 
da matéria e das atribuições exercidas pelo agente 
público; a circunstância de incompletude de informa-
ções na situação de urgência ou emergência; as cir-
cunstâncias práticas que houverem imposto, limitado 
ou condicionado a ação ou a omissão do agente público; 
e o contexto de incerteza acerca das medidas mais ade-
quadas para enfrentamento da pandemia da covid-19 e 
das suas consequências, inclusive as econômicas.

Ocorre que, primeiramente, a MP passará pelo escru-
tínio de constitucionalidade (ou não) do Supremo Tribu-
nal Federal (STF) – já provocado em, pelo menos, cinco 
Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) – ou do 
Congresso Nacional – onde partidos políticos pediram 
sua devolução ao Poder Executivo. Nessas altas instân-
cias do Estado brasileiro, serão apreciados tanto o cabi-
mento de um regime jurídico provisório para regular o 
sistema de responsabilidades ordinário que se aplica às 
situações previstas na MP quanto sua extensão. 

A posição do Ministério Público a respeito desse tema 
pode ser separada em duas assertivas: a de que o sistema 
ordinário existente já contempla as cautelas necessárias 

para que qualquer investigação e judicialização 
de fatos garanta o devido processo legal aos 
gestores públicos e a de que requisitos impreci-
sos, vagos ou fluidos para que alguém possa ser 
condenado favorecerá a impunidade de quem, 
nesse momento atípico, agir para obter provei-
tos alheios ao interesse público.

Em segundo lugar, caso mantida sua 
vigência, integralmente ou não, a MP será 
compreendida na sua devida posição hierár-
quica no nosso sistema de leis, ou seja, abaixo 
da Carta Magna. Assim, onde a Constituição 
disser que cabe ao agente público ressarcir 
ao Poder Público por dolo ou culpa, assim 
será investigado e levado aos tribunais pelo 
Ministério Público; onde houver indícios de 
prática de improbidade administrativa ou de 
violação da lei anticorrupção por agentes do 
Estado ou empresas, a instituição atuará com 
prontidão; quando incidir a lei penal como 
consequência por malfeitos administrativos, 
será posta em marcha a persecução penal.

Tendo já havido a flexibilização de crité-
rios e limites para a contratação direta (sem 
licitação) de fornecedores de bens ou serviços 
por meio de outras normas, não é oportuno 
e adequado alterar o regime de responsa-
bilidades como o fez a MP 966. Pelo contrá-
rio, à necessária diligência das autoridades 
para mover a máquina pública em veloci-
dade incomum e prescindindo de formalida-
des corriqueiras devem corresponder mais 
transparência, melhor prestação de contas, 
motivação mais precisa e, sem dúvida, sub-
missão às devidas responsabilidades.

Em resumo, o Ministério Público, como 
defensor da ordem jurídica, do regime demo-
crático e dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis, de acordo com nossa Consti-
tuição, ademais de cooperar com as autorida-
des para proteger a saúde dos cidadãos bra-
sileiros neste momento tão delicado de nossa 
história, permanecerá vigilante na prevenção 
e repressão de más condutas que, se sempre 
são nocivas aos valores constitucionais e aos 
direitos fundamentais de nossa gente, agora 
adquirem ainda mais reprovabilidade.

Fo
to

:  
d

iv
u

lg
aç

ão
/ 

C
o

n
am

p



3534  Junho 2020   |  Justiça & Cidadania   no 238

orgulho nA veiA
Doação de sangue por LGBTS e a proibição  
de tratamento discriminatório

ESPAçO AnAdEP

 dOUGlAS AdMiRAl 

Coordenador da Comissão de Igualdade Sexual 

da ANADEP

No mês de maio de 2020, o plenário 
do Supremo Tribunal Federal (STF) 
encerrou o julgamento da Ação 

Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 
5543, proposta pelo Partido Socialista Bra-
sileiro (PSB), contra dispositivos de norma-
tivas do Ministério da Saúde e da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) que 
excluíam do rol de habilitados para doação 
de sangue os “homens que tiveram relações 
sexuais com outros homens e/ou as parceiras 
sexuais destes nos 12 meses antecedentes”.

Em linhas gerais, a regulamentação 
citada impedia, de forma permanente, que 
homens homossexuais e bissexuais com vida 
sexual minimamente ativa doassem sangue, 
mesmo que possuíssem apenas um parceiro 
sexual e sempre mantivessem relações sexu-
ais seguras, com o uso de preservativos.

Prevaleceu na Corte o entendimento de 
que a proibição se revelava discriminató-
ria, na medida em que se fundamentava no 
conceito de grupo de risco, com espeque na 
orientação sexual do indivíduo, e não em 
comportamentos de risco. Consequente-

mente, o STF entendeu pela inconstituciona-
lidade das normas por violação aos princípios 
da dignidade humana, aos direitos da perso-
nalidade à luz da Constituição e aos direitos 
fundamentais de liberdade e de igualdade.

A Associação Nacional das Defensoras 
e dos Defensores Públicos (Anadep) partici-
pou do processo na qualidade de amici curie, 
tendo ingressado na ação a pedido de sua 
Comissão de Diversidade Sexual e de Identi-
dade de Gênero. 

A atuação da Defensoria Pública nesta 
ADI, em sua base teórica, deriva da obrigação 
constitucional da instituição de promover a 
defesa dos direitos humanos e de exercer a 
defesa dos interesses individuais e coletivos 
de grupos sociais vulnerabilizados que mere-
çam especial proteção do Estado, tal como a 
população LGBT.

Por outro lado, a necessidade de partici-
par do debate, contribuindo para a correção 
da citada distorção inconstitucional, decor-
reu do contato diário de defensoras e defen-
sores públicos com relatos de pessoas que se 
sentiram constrangidas e discriminadas ao 
receberam a negativa de doação de sangue 
em razão do simples modo como expressam 
sua afetividade, mesmo sem terem apresen-
tado nenhum comportamento classificável 
como conduta de risco.

Dito isso, para a melhor elucidação do 
tema, faz-se necessária a análise do voto do 
relator, Ministro Edson Fachin, o qual foi 
seguido por outros seis ministros, mesmo 
porque é imprescindível afastar eventuais 
questionamentos quanto à segurança da 
transfusão de sangue, o que, por certo, nunca 
se pretendeu diminuir.

O relator, ao iniciar sua digressão, aduz 
que a possibilidade de exercício do altruísmo 
sob a forma de doação de sangue é inerente à 
condição humana e que, por isso, a exclusão 
de qualquer grupo dessa perspectiva deve 
estar embasada em ampla, racional e apro-
fundada justificativa. Para o Ministro, por-
tanto, a exclusão de determinada parcela da 
população desse exercício de solidariedade 

é exceção, sob pena de “negar-lhes, injus-
tificadamente, a possibilidade de exercício 
de empatia e da alteridade como elementos 
constitutivos da própria personalidade e de 
pertencimento ao gênero humano”.

Chama-se atenção, quanto ao ponto, para 
o fato de as pessoas LGBTs, em razão da res-
trição praticamente proibitiva, não estarem 
autorizados a doar sangue nem mesmo para 
seus próprios pares ou companheiros em 
caso de extrema necessidade, a menos que 
negassem a sua orientação sexual ao procurar 
determinado banco de sangue. Sendo assim, 
as normas representariam verdadeira vio-
lação ao princípio da dignidade humana em 
seus aspectos autonomia e reconhecimento 
e, por outro lado, significariam “o completo 
aniquilamento de outra faceta da própria per-
sonalidade – o exercício da liberdade sexual”.

Ademais, para o relator, as regras impug-
nadas contribuíam para que permanecesse 
incutida na sociedade a pecha de sexuali-
dade desviante de homens homossexuais e 
bissexuais e, por extensão, de toda a comu-
nidade LGBT, e de que o que “se reputa como 
a sexualidade normal seria inalcançável pelas 

o reconhecimento da 
inconstitucionalidade 
da vedação veio em 
boa hora e a tempo das 
comemorações de 28/6, 
dia do orgulho lGbt”
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enfermidades transmissíveis pelo sangue, propagando 
não apenas preconceito, mas as próprias doenças cuja 
transmissão que se almeja evitar”.

Isso porque, para um homem heterossexual, basta 
para sua habilitação à doação de sangue que tenha 
feito sexo com parceira fixa nos 12 meses anteriores à 
doação, ainda que sem o uso de preservativo, enquanto 
que, para um homem homossexual ou bissexual, se 
exigia a total abstinência sexual por esse período. Con-
siderando a existência de relações estáveis e monogâ-
micas, qual a justificativa para a exclusão dos homens 
homossexuais e bissexuais?

Assim, para se evitar danos à coletividade e aos 
eventuais receptores de sangue mostra-se suficiente 
que se apliquem aos homens homossexuais e bissexu-
ais as mesmas regras e exigências colocadas às demais 
pessoas heterossexuais, independentemente de gênero 
ou de orientação sexual, assentando o Ministro que “as 
normas reguladoras da doação de sangue devem esta-
belecer exigências e condicionantes baseadas não na 
forma de ser e existir em si das pessoas, mas nas con-
dutas por elas praticadas”.

Para o relator, em conclusão, “se é possível que o 
quadrante normativo da política pública garanta pre-
caução e segurança a partir de limitações baseadas em 
condutas, as restrições existentes devem recair sobre 
estas, e não sobre as expressões e orientações existen-
ciais que constituem a personalidade dos sujeitos can-
didatos a doadores de sangue”.

A precaução e a proteção dos bancos de sangue 
devem recair, nesses termos, em previsões que não dis-
criminem o doador em razão de sua orientação sexual 
ou identidade de gênero.

Some-se a tais argumentos, especialmente no que 
tange à detecção do vírus do HIV e da hepatite, que, 
atualmente, houve uma significativa redução da janela 
imunológica. Com efeito, este período, que em épocas 
anteriores já foi de seis a oito semanas, passou para 
apenas 12 dias, em razão do atual teste utilizado em 
todos os bancos de sangue do País, qual seja, o teste do 
ácido nucleico - NAT, conforme Portaria nº 2.712/2013 
do Ministério da Saúde.

Finalmente, aduz o relator, Ministro Edson Fachin, 
que a inconstitucionalidade das normas atacadas pelo 
processo em questão é reafirmada pela aplicação de 
diversas normativas internacionais de direitos huma-
nos, tais como a Convenção Americana de Direitos 

Humanos, o Pacto de Direitos Civis e Polí-
ticos e a Convenção Interamericana contra 
Toda Forma de Discriminação e Intolerância, 
concluindo, assim, pela necessidade de afas-
tamento das regras do ordenamento jurídico 
brasileiro.

Vale citar, ainda, que diversos países 
não fazem diferenciação ou preveem crité-
rios específicos para a exclusão de homens 
que mantêm relações sexuais com outros 
homens da possibilidade de serem doado-
res de sangue, como Argentina, Chile, Peru, 
Espanha e Itália.

Não é demais destacar, por outro lado, 
que não se pode olvidar, neste campo de dis-
cussão, da constante necessidade de incen-
tivo à doação de sangue e de aumento da 
quantidade de doares em razão do constante 
déficit nos estoques de diversos bancos de 
sangue de todo o País.

O reconhecimento da inconstituciona-
lidade da vedação à doação de sangue pela 
população LGBT veio em boa hora e a tempo 
das comemorações do dia 28/6, data em que 
é celebrado o Dia do Orgulho LGBT, marco da 
luta pelos direitos da população de lésbicas, 
gays, bissexuais, travestis, transexuais e de 
todas as demais identidades relacionadas à 
diversidade sexual e à identidade de gênero.

Cada etapa na busca pela igualdade de 
direitos e na consolidação de proibição de 
condutas discriminatórias deve ser cele-
brada em honra de todas e todos que, de 
maneira corajosa e histórica, iniciaram esse 
processo de luta contra a violência real e sim-
bólica no Bar Stonewall Inn, em Nova Iorque, 
no ano de 1969.

No entanto, a decisão do STF representa 
uma vitória não só para toda a população 
LGBT, que, de fato, é a principal interes-
sada na questão, mas, também, para toda a 
sociedade brasileira que deu mais um passo 
na direção da construção de uma sociedade 
livre, justa e solidária, sem preconceitos de 
origem, raça, sexo, cor, idade e de quaisquer 
outras formas de discriminação, conforme 
determina a Constituição Federal.

OPiniãO

 AlExAndRE Chini 

Juiz de Direito/ Juiz Auxiliar da Corregedoria Nacional 

de Justiça

 MARCElO MORAES CAETAnO 

Professor de língua portuguesa e filologia românica 

Em recente obra lançada, “Sobre o politicamente 
correcto”, Manuel Monteiro afirma que essa lin-
guagem “é uma forma hipócrita de lidar com os 

verdadeiros problemas”. Em entrevista, menciona a 
existência de petições judiciais contra o Dicionário de 
Oxford, como exemplo do que seria uma patrulha para 
que a língua se expressasse segundo esse modelo.

Cremos que aquilo a que se chama de linguagem 
politicamente correta seja algo muito mais complexo 
a se analisar, dos pontos de vista social, antropológico, 

etnológico, com seus reflexos, sempre, no 
Direito e na Justiça, que, afinal, são a forma 
positiva em que deveres e direitos se contras-
tam para o encontro do equilíbrio que molda 
o próprio equilíbrio social. Sem a chancela de 
um Direito e uma Justiça atualizados, as con-
vulsões sociais são inevitáveis. 

Partamos da obra maior de Schope-
nhauer, “O mundo como vontade e represen-
tação”, em que o antípoda de Hegel questiona 

 alexandre Chini  

A linguAgem  
politicAmente corretA
Direito ou dever? De quem?

ESPAçO AnAdEP
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por que, àquela época, estava-se usando o termo “Weib” 
em vez de “Frau” para designar “mulher”. Ele vai muito 
mais a fundo do que levantar a mera hipótese da hipo-
crisia para esse ato de renomeação, perguntando se 
essa preocupação em substituir o nome que se dá às 
coisas não revela, no fundo, um verdadeiro preconceito 
em relação à coisa renomeada. Nessa hermenêutica, 
conclui-se que, de fato, quando se substitui um nome 
por outro, fica implicado que a coisa renomeada precisa 
ser mostrada ou definida de maneira eufemística por 
ser, ela sim, a coisa, como que indigna de um nome que 
remeta mais diretamente à sua essência.

Ou seja, na acepção biangular de Teun Van Dijk, por 
exemplo, a cognição (o pensamento) e a relação social 
de poder estabelecem mecanismos que apontam quais 
as realidades que devem ser maquiadas, mascaradas. 
E, por conclusão silogística, se tais ou quais realida-
des devem ser mascaradas é porque, voltando a Scho-
penhauer, está implicado que a coisa em si é indigna 
de pertencer de modo cru ao mundo e ao “jogo de lin-
guagem” das relações hierárquicas de poder, direitos 
e deveres.

Podemos citar os topônimos (nomes de lugar em 
geral) como exemplo do complexo de acepções do 
politicamente correto até aqui mostrado. Ora, sem 
um significado literal ainda totalmente pleno, ou seja, 
perdida a “consciência etimológica”, como diria Pla-
tão (esses significantes toponímicos não são o que em 
gramaticalização e lexicalização se poderia chamar 
de vocábulos lexicais ou plenos), os nomes de países, 
cidades, bairros, etc. passam a ser eufêmicos ou dis-
fêmicos pelo significante em si, “mostrado ostensi-
vamente” e não “ensinados”, já que é o significante, e 
não o significado (esvaziado ou perdido) que promove 
uma descrição utópica ou distópica dos topônimos. 
Seria uma maneira de demonstrar a sábia hipótese de 
Schopenhauer alicerçada nos linguistas mais contem-
porâneos, assim como na clássica e imortal discussão 
platônica sobre a linguagem e as línguas.

Norman Fairclough, também preocupado com “a 
ordem do discurso” e “as palavras e as coisas” que Fou-
cault analisa em suas obras homônimas, chega a dizer 
que a formação ideológica do discurso é cognitivamente 
anterior à transformação efetiva do mundo. O próprio 
Saussure, o pai da ciência da linguagem e criador do 
método estruturalista, já dizia em seu conhecido afo-
rismo: “O ponto de vista precede o objeto”. Essa é a tese 

central de “Discourse in late modernity”, de Fair-
clough, e os autores fornecem vários exem-
plos em que a mídia é patrulhada para moldar 
e forjar a sociedade da forma hierarquica-
mente desejável para as classes hegemônicas, 
e não as periféricas (ele é um pós-estrutura-
lista, como sabemos), perpetuando, na luta de 
classes (cf. acepção de Marx) o suposto saber 
(cf. acepções de Freud e Lacan) das oligar-
quias sociais, como mostra todo o trabalho da 
Escola de Frankfurt, principalmente na obra 
de Marcuse “Eros e civilização”, o arquitexto 
das revoluções sociais estudantis de 1968 no 
mundo inteiro, notadamente na França, com 
seu “defense d´interdire” de maio.

O “avesso da psicanálise”, de Lacan, con-
tribui também com o jogo. A sua definição de 
corpo como “substância gozante” perpassa a 
obra e, interrogando o método psicanalítico 
de se chegar, pelo discurso, ao suposto saber 
da verdade, ele propõe que o discurso revela, 
antes, um duvidoso saber, que remete ao que 
Manuel Monteiro, na obra citada, distingue 
como “o benefício da dúvida” como modo 
salutar de se encarar a realidade, sempre 
muito fluida e sempre, sobretudo, questioná-
vel sobre os postos hierárquicos e ideológi-
cos que de alguma forma precisam ser nome-
ados. Essa é, afinal, a grande contribuição de 
Descartes ao pensamento moderno. Quando 
Descartes estava à beira da morte na Sué-
cia, na corte da lendária Rainha Cristina, há 
registro de que ele teria dito: “A dúvida está 
em tudo. Eu não duvido de que vá morrer, 
mas duvido de que minha obra também o vá. 
E o que serei eu senão a minha obra?”

Mencionemos as três Escolas de Viena 
como preocupadas com o que pode e o que 
não pode (e como pode) ser nomeado, e o que 
se depreende dessas formas de nomeação: 
a de Freud, centrada no prazer; a de Adler, 
centrada no poder; e a de Frankl, centrada no 
sentido da vida (a logosofia). Todas elas são 
construídas em cima dos discursos, e, por 
isso, a linguagem, nos três casos, foi o alvo 
principal de investigações para detecções 
empíricas e teóricas.

É claro que o politicamente correto (terminologia 
que por si só já é, muitas vezes, politicamente incorreta, 
diga-se em tempo) pode ocorrer em tentativa de se 
desfazer o que Pierre Weil, Roberto Crema e Jean-Yves 
Leloup chamam de “Normose: a patologia da norma-
lidade”. Esse conceito e suas implicações conflagram 
uma verdadeira revolução de Copérnico nas ciências 
humanas, com vasto campo ainda a ser explorado, e a 
sua aplicação na análise e na síntese de vários temas 
começa a adensá-los, trazendo à luz perspectivas até 
então escondidas. 

Basicamente, a normose é uma norma proveniente 
de um paradigma social (cf. acepção de Thomas Kuhn 
sobre as revoluções científicas e sociais) que já deve-
ria ter sido quebrado, mas que permanece amotinado 
e preso no âmago da sociedade, em seu consenso, 
gerando “patogenia, sofrimento e morte”, nas palavras 
de Pierre Weil.

É o caso, por exemplo, da normose do patriarcalismo, 
que, ilustrada de modo bem estruturalista, põe o 
homem e suas representações estereotipadas no 
centro, e a mulher e suas representações estereotipadas 
na periferia, criando uma normatividade que, bem o 
sabemos, gera de fato «patogenia, sofrimento e morte». 
Daí que o Direito, ao reconhecer a disparidade e a 
desarmonia das relações sociais, muitas vezes cria leis 
e mecanismos especiais de proteção a grupos que, no 
pêndulo social, se mostrem mais vulneráveis, muitas 

vezes com direitos podados não pela Justiça, 
mas pela prática do convívio social e das inte-
rações do dia a dia. 

Nesse entendimento, o que se chama 
politicamente correto possui muitas vezes o 
intento e até a vocação de atualizar os para-
digmas, quebrando definitivamente algum 
paradigma que já estava caduco, roto, enfer-
rujado, desmoronando, e auxiliando o Direito 
na sua percepção de mirar sempre a Justiça. 
Dentro desse aspecto, a linguagem politica-
mente correta possui, de fato, o condão de 
corrigir no âmbito político (ou seja, das rela-
ções sociais em geral) expressões que vinham 
distorcidas por um preconceito anterior que 
as mostrava socialmente com o rótulo lin-
guístico proveniente de tal preconceito. 

Na expressão homossexualismo, por exem-
plo, o sufixo -ismo representa um erro até 
mesmo do ponto de vista morfológico, lexi-
cal, gramatical, além de denunciar a forma 
como o fato em si era visto socialmente há 
tempos. A questão é que falamos em sexu-

 Marcelo Moraes Caetano 

É claro que pode haver 
exageros e patrulhas 
desnecessárias 
por um tempo. 
Mas faz parte da 
dinâmica social até 
que o equilíbrio e 
a justeza do nome 
junto à forma 
sejam novamente 
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alidade humana, com o sufixo -dade, e não 
em “sexualismo” humano. Portanto, todas 
as palavras derivadas de sexualidade devem 
ter, para a correção morfológica do vocábulo, 
o sufixo -dade, e não o sufixo -ismo. Ou seja, 
o politicamente correto, neste caso, além 
de acusar um momento pretérito em que a 
homossexualidade era vista como desvio psí-
quico e até legal, recebendo, por isso, o sufixo 
-ismo, revela também o erro lexical, grama-
tical e morfológico por trás do uso desse 
mesmo sufixo -ismo, que, para a correção, 
tanto política quanto gramatical, deve criar 
o vocábulo homossexualidade, assim como se 
criou heterossexualidade (e não “heterossexu-
alismo”) e, repita-se, todos os demais vocábu-
los que derivem da forma vernácula sexuali-
dade, e não “sexualismo”, inexistente. 

Há muitos outros grupos de pessoas que 
clamam por sua não invisibilidade, e essa 
questão necessita, antes de tudo, que se 
nomeiem tais grupos, bem como suas aspira-
ções e direitos. Os grupos vulneráveis da nor-
mose do patriarcalismo, há pouco aludidos, 
são importantes exemplos dessa necessi-
dade. Não fazendo parte do poder normótico, 
central ou hegemônico, muitos grupos perfa-
zem o que Foucault chamaria de “microfísica 
do poder”, um poder que se avoluma das peri-

ferias para o centro, e não do centro para as periferias, 
e esse espaço-tempo social necessita, para sua legiti-
mação definitiva, do aval do ordenamento jurídico, do 
Direito, e da efetiva aplicação dessas conquistas por 
meio dos intérpretes das leis, como os magistrados e 
os membros do Ministério Público, que fazem sopesar 
os deveres e os direitos de pessoas que, até pela ausên-
cia de nomeação (ou por nomeações estereotipadas), 
se punham à margem da sociedade, como cidadãos de 
“segunda ordem”, como diria Simone de Beauvoir sobre 
as mulheres em “O segundo sexo”. 

Nesse sentido, o que muitas vezes é criação de 
nomeações necessita passar antes de tudo pela apro-
vação do grupo nomeado, ou geralmente tem sua 
gênese espontânea e autônoma nesses grupos, em 
uma atitude antropológica que não se confunde com 
suposta patrulha, mas vai ao encontro do que pode-
ria ser chamado de politicamente correto na acepção 
não caricatural, e, sim, plena desse conceito; qual 
seja, a função perene das sociedades de corrigir poli-
ticamente erros, estereótipos e julgamentos sociais já 
obsoletos do passado. 

Nesses casos, pois, há política, porque há relações 
de prazer, poder e sentido (voltando a citar as três 
Escolas de Viena), e o modo de nomear essa política 
deve, zelando pela Justiça e por ela amparado, ser pró-
ximo ao desejável por esses grupos; em outras pala-
vras, deve buscar a correção política. Esse complexo 
atitudinal faz parte do Estado Democrático de Direito, 

e é absolutamente legítimo para que não se distorçam 
os direitos e os deveres de grupos que, como estamos 
analisando neste momento, até há pouco tempo eram 
invisíveis, como o comprova a lacuna que deixou 
por um tempo imperar a ausência de nomes que os 
trouxessem à luz da sociedade e do Direito, criando 
um momento, já remediado atualmente, de pretérita 
injustiça social.

Ainda citando Fairclough, sua obra “Discurso e 
mudança social” vai ao imo desse aspecto. As mudan-
ças sociais ocorrem, e há que nomear ou renomear 
situações, fenômenos, atitudes, grupos de pessoas, etc. 
com a meta de que toda essa gama de fatos não esteja 
no ponto cego do Direito. Infelizmente, os analistas 
críticos do discurso ainda não assimilaram a noção de 
normose às suas visões, embora, em perífrases e pará-
frases, esse conceito esteja totalmente explícito nas 
suas brilhantes conclusões.

Quando Lewis Carroll faz Alice perguntar a 
Humpty Dumpty o que significa seu nome, eles obtêm 
como resposta: “Meu nome significa a forma que eu 
tenho”. Essa resposta supostamente infantil de um 
livro supostamente meramente lúdico resume toda a 
questão da nomeação e do politicamente correto, em 
seus prós e contras, em sua marca de perpetuação hie-
rárquica de poder, prazer, sentido, gozo e verdade. Isso 
porque, quando o nome e a forma (a coisa nomeada) se 
encontram num grau de contiguidade bastante rele-
vante, permite-se que se observe o fenômeno nomeado 
de forma mais justa (contígua), o que fornece ao Direito 
uma visão mais luminar do fato, coisa ou fenômeno 
que devem ser observados e julgados. E, muitas vezes, 
é a esse grau de contiguidade que a linguagem politi-
camente correta mira.

É claro que pode haver exageros, desvãos, 
excessos, patrulhas desnecessárias por um tempo. 
Mas tudo isso faz parte da dinâmica social em seus 
movimentos tectônicos inevitáveis, que passam muito 
frequentemente por excessos de zelo, digamos, até que 
o equilíbrio e a justeza do nome junto à forma (a coisa) 
sejam novamente instaurados. Trata-se de corrigir 
as relações, o convívio. Trata-se, em uma palavra, de 
política no seu estatuto mais legítimo e vital.

A política, afinal, não está apenas nos gabinetes 
palacianos. A política está, muito antes disso, nas rela-
ções sociais das feiras livres e da carnavalização que, 
por isso mesmo, foram o alvo de interesse de Bakhtin.

Já que mencionamos o grande estudioso 
Bakhtin, devemos salientar que, conforme 
nos parece, o humor chamado exatamente 
de “politicamente incorreto” exerce, com fre-
quência, o mesmo papel de acusar os para-
digmas sociais que já deveriam ter sido que-
brados, para voltarmos a Thomas Kuhn. Ou 
seja, na acepção polifônica que o humor traz 
consigo, as vozes que constroem o dialo-
gismo num episódio “politicamente incor-
reto” podem convergir para acusar a mesma 
ausência de atualização e contiguidade entre 
os fatos contemporâneos e as formas que a 
sociedade tem de vê-los e nomeá-los. 

Sobre os limites desse tipo de humor, 
entretanto, haveríamos de adentrar em 
outro espaço de discussão, dada a amplidão 
do tema.  Deixamos registrado apenas que 
um possível limite deveria ocorrer, sempre, 
de acordo com o bom senso e, por ser arma 
que propugna pela justiça social e pela jus-
tiça identitária, o principal critério para 
esse possível limite deveria ser espontâneo 
e ter como baliza não ofender frontalmente 
e grosseiramente instituições, fatos, gru-
pos, fenômenos, modos de pensamento, pois, 
repita-se, é exatamente contra as ofensas 
e o sofrimento normótico impingidos por 
setores que detêm o poder hegemônico que 
o humor “politicamente incorreto”, assim 
como a própria linguagem politicamente 
correta, lutam, unidos não por aparente 
paradoxo ou dicotomia, mas, sim, por subja-
cente união, complementaridade e conver-
gência de metas.

Os nomes e os discursos, com suas 
normas de coerção e correção, sugerem a 
existência de fatos, situações e coisas que 
muitas vezes incomodam os egos normó-
ticos em seus estágios de Tântalo. O que 
é “político” e o que é “correto”, portanto, 
nascem de cognições que pendulam entre 
o significante e o significado, ora tentando 
politicamente corrigir um, ora o outro, em 
um jogo de linguagem que constrói a ordem 
do discurso, mas que constrói, sobretudo, o 
discurso da ordem. 

OPiniãO
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Considerações iniciais

A história nos mostra que, infelizmente, há vários 
séculos o mundo enfrenta microrganismos que 
já causaram enormes estragos à humanidade e, 

muitas vezes, foram mais devastadores do que guerras.
Já no século XIV, a humanidade enfrentou a disse-

minação da peste negra, passando pela epidemia do 
vibrião colérico, a tuberculose, a varíola, a gripe espa-
nhola (que dizimou cerca de 5% da população mun-
dial, entre 1918 e 1919), a febre amarela (1960 a 1962), 
sarampo, aids, entre outras endemias, epidemias e 
pandemias, que culminam nos tempos atuais com 
a covid-19, que vem sendo considerada a maior crise 
sanitária da nossa época.

Todos esses cenários apontados, de forma exempli-
ficativa, foram combatidos através de ações conjuntas 
dos mais variados atores públicos e privados, e sempre 
com o objetivo de se pensar no bem maior, que são a 
vida e a coletividade.

Lamentavelmente, a crise sanitária do coronavírus 
trouxe consigo sérios desdobramentos econômicos, 
financeiros, sociais e, até mesmo, políticos. Por isso, em 
certa medida, o contexto macro apresentado acabou 
estimulando o empresariado brasileiro a buscar, além 
da sobrevivência financeira, ferramentas de gestão e 
gerenciamento de riscos visando garantir a credibili-
dade, isto é, a imagem reputacional.

É nesse contexto que o compliance se relaciona com 
a crise sanitária. Independentemente das mais variadas 
interpretações sobre a nomenclatura de origem nor-
te-americana, há uma unanimidade quando se aborda 
o tema como ferramenta para uma gestão eficiente, e 
não, simplesmente, como um instrumento de combate 
à corrupção. Assim, preferimos adotar a concepção mais 
ampla, que envolve a governança, o risk assessment e o 
compliance1 com todas as suas ramificações (em sentido 
amplo). Significa dizer que nos referimos aos sistemas 
de gestão e controles que permitem a implantação de 
uma maior segurança às organizações públicas e priva-
das, oportunizando a conformidade com normas legais 
e organizacionais internas adequadas a cada escopo, de 
modo a mitigar os mais variados riscos (incluindo cor-
rupção, fraudes e outras irregularidades), mas especial-
mente buscar a boa gestão.

a pandemia do coronavírus e o papel do compliance
Apesar das robustas dificuldades enfrentadas atual-

mente e, com certeza, as que estão por vir (pós-pande-
mia), não há dúvidas de que o compliance pode ser um 
excelente instrumento de gestão, ideal para a superação 
dos desafios reais impostos pelo vírus em âmbito mun-
dial. Não se quer dizer com isso que o instituto se sobre-
põe à medicina e à ciência. Aliás, diga-se de passagem, 
os profissionais de saúde e os pesquisadores têm sido 

os grandes heróis da pandemia, mas referimo-
nos ao fato de que um bom sistema de gestão 
pode ser um excelente elemento de suporte 
estratégico para a solução dos problemas 
reflexos às questões sanitárias.

Os pilares de um programa de compliance 
mais adotados pelas instituições são os 
embasados no suporte da alta administração, 
avaliação de riscos, código de conduta e polí-
ticas de compliance, controles internos, trei-
namento e comunicação, canais de denúncia, 
investigações internas, due diligence, audi-
toria e monitoramento contínuo. Contudo, 
o cenário da crise é o recorte que interessa 
no presente artigo, pois além das funções 
habituais do compliance officer dentro de uma 
organização, diante das mazelas provocadas 
pela pandemia, ele terá ainda mais atribui-
ções, como, por exemplo: garantir a adesão e 
o cumprimento de leis e dos novos regramen-
tos que estão surgindo diariamente por conta 
do vírus; adaptar o código de ética e o código 
de conduta, de modo a fomentar um novo 
regramento comportamental, para diminuir 
a transmissão atual e prevenir eventos futu-
ros dessa natureza; minimizar os prejuízos 
que as máquinas pública e privada possam 

“o aprendizado 
com o sofrimento 
é duro, mas como 
regra é o que 
mais marca”
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sofrer, fazendo um rígido gerenciamento de 
riscos; criar sistemas de informação com o 
objetivo de evitar a propagação de fake news 
dentro do ambiente da organização; desenvolver 
planos de contingência e um bom programa de 
gerenciamento de crise; monitorar e mitigar os 
conflitos de interesses internos e externos; rea-
lizar avaliações de riscos relacionados a todos os 
stakeholders e desenvolver treinamentos sobre 
todas as mudanças.

As mudanças se justificam, pois o discurso 
organizacional deve ser padronizado durante 
a crise e especialmente no momento pós-pan-
demia, pois o principal objetivo é estabilizar as 
relações de confiança no mercado entre os stake-
holders brasileiros e estrangeiros.

Assim, diante desse quadro e primando pelo 
bem comum, a alta administração que envolve as 
autoridades da República do Brasil, dos estados, 
municípios e das organizações privadas devem se 
unir com a sociedade em busca de uma atuação, 
com muita seriedade e criatividade, para a reso-
lução dos problemas que estão surgindo e os que 
estão por vir, mantendo-se sempre a imparciali-
dade. Dito de outra forma, é buscar dar exemplos 
de boas práticas em todos os níveis, pois as políti-
cas a serem adotadas no País (no âmbito público2 
ou privado) devem manter a conformidade com 
as instruções legais recentes, garantir uma cul-
tura de integridade, valorizar os comportamen-
tos éticos e, especialmente, prevenir e combater a 
disseminação do vírus.

É possível afirmar, portanto, que um rígido 
gerenciamento de riscos e continuidade, 
associado à utilização de boas práticas de 
compliance, auxiliarão nosso País no combate e 
prevenção das mazelas da covid-19, requerendo 
dos gestores a capacidade para solucionar de 
maneira eficiente e eficaz os problemas atuais 
e futuros nas mais diversas áreas. Isso porque, 
a modernização introduzida pela metodologia 
de gestão de riscos e controles internos com 
foco nos processos passa a exigir que todos os 
administradores (públicos e privados) motivem 
a implantação das medidas adequadas ao com-
bate ao vírus, que vem ceifando muitas vidas 
pelo mundo. 

conclusão
Ainda não é possível falar em pós-pandemia, pois 

ainda não se tem a real dimensão do que se esperar 
após os estragos causados pelo coronavírus. Contudo, 
não há dúvidas de que, diante do caos que se apresen-
tou no Brasil e no mundo, o combate às mazelas atuais 
somente será possível por meio de um esforço conjunto, 
que envolve instituições públicas e privadas, mas espe-
cialmente da adesão da alta administração e dos cola-
boradores públicos, os quais precisam entender que os 
objetivos, as regras e o papel de cada um são fundamen-
tais para que se concretizem com sucesso as políticas 
públicas, durante e após o término da pandemia.

Apesar de todo esse esforço, infelizmente os dile-
mas éticos continuarão a existir e os desvios de 
dinheiro público e as práticas nocivas também. Por 
isso, cada vez mais se mostra necessária e urgente a 
busca por uma boa governança3 com a implantação de 
sistemas de gestão de compliance e de gerenciamento 
de riscos pautados em rígidos padrões internacionais. 

Acreditamos que nosso País e toda a sociedade 
devem sair dessa crise com um novo modelo de con-
duta social assinalado por novos valores éticos e 
morais, isto é, uma concepção pessoal de honestidade 
e correção de modo a não quebrar a confiança entre as 
partes. Afinal, o aprendizado com o sofrimento é duro, 
mas como regra é o que mais marca. Somente com 
essas importantes mudanças será possível minimizar 
os efeitos da covid-19 e de todos os reflexos trazidos 
com ela nas áreas econômica, financeira, social e polí-
tica. Dessa forma, é importante internalizarmos uma 
frase de Mahatma Gandhi: “Temos que nos tornar a 
verdade que queremos ver”.

notas

1 CARNEIRO, Claudio e JUNIOR, Milton de Castro Santos. Compliance 
e boa governança (Pública e Privada). Belo Horizonte: Juruá. 2018.

2 CARNEIRO, Claudio. Compliance na administração pública. Uma 
necessidade para o Brasil. Revista de Direito da Faculdade Guanambi. 
v. 3 n. 01 (2016). Disponível em http://revistas.faculdadeguanambi.edu.
br/index.php/Revistadedireito/article/view/103.

3 CARNEIRO, Claudio. Cultura de paz e cultura de compliance. Galileu - 
Revista de Economia e Direito. Vol. XX, nº1 (2019). Portugal. Disponível 
em https://repositorio.ual.pt/handle/11144/4290.
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Fundado por advogados de destaque no cenário 
nacional, egressos dos principais escritórios de 
advocacia do País, Basilio Advogados tem atuação 
empresarial, baseada no atendimento a grandes 
empresas de diversos segmentos, tais como 
concessionárias de serviço público, mineradoras, 
bancos, construtoras, shopping centers, assim 
como a pessoas físicas. 

O Escritório conta com uma equipe multidisciplinar, 
que atua em diversos segmentos empresariais, 
priorizando a ética em suas relações e a busca 
constante pela excelência.

Em sintonia com a constante evolução das demandas 
sociais e alinhado a recursos tecnológicos, o escritório 
tem por objetivo essencial e compromisso institucional 
a prestação de serviços de excelência jurídica, com a 
confecção artesanal dos trabalhos e atuação 
diferenciada, tudo isso pautado por uma política de 
tratamento personalizado ao cliente, sempre 
na busca da solução mais objetiva, célere e adequada 
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O exame do corpo de delito e a investigação 
pericial do local de crime são importantes ins-
trumentos para a busca da verdade dos fatos, 

independentemente dos interesses das partes. Por 
esse motivo, tais elementos auxiliam os magistrados 
a tomarem decisões sólidas. A atividade da perícia 
criminal tem, assim, o condão de dar as bases para o 
processo penal com elementos objetivos e robustez 
científica.

Algumas iniciativas, no entanto, têm buscado fle-
xibilizar e relativizar a prova pericial, gerando grave 
risco ao sistema penal e à própria ordem Constitucio-
nal. É o que acontece, por exemplo, com a redação atual 
do projeto de reforma do Código de Processo Penal 
(CPP), que pretende excluir da lei a obrigatoriedade 
de realização de perícia oficial nos crimes ou possíveis 
crimes que deixem vestígios, que, para fins de exame 
pericial, são todos os objetos ou materiais brutos, visí-
veis ou latentes, constatados ou recolhidos, que se 
relacionam à infração ou possível infração.

Isso não só comprometerá a adequada compreen-
são do fato criminoso na fase pré-processual, como 
prejudicará sobremaneira todo o processo penal, 
ampliando o risco de haver condenações de inocentes 
e absolvição de culpados, que são situações incompatí-
veis com o Estado de Direito.

O CPP atual estabelece a instituição de uma 
cadeia de custódia a partir do uso de métodos 
científicos capazes de resguardar a integridade 
dos vestígios coletados. Se tal disposição não é 
obedecida, não é possível garantir a qualidade 
dos elementos que são objeto de perícia. Nem 
mesmo o exame posterior de materiais apreen-
didos no cumprimento de diligências de buscas 
e apreensões talvez seja capaz de suprir a falta 
do exame pericial no local de crime, em especial 
quando há prisão em flagrante.

O CPP também estabelece a responsabili-
dade dos agentes públicos em preservar o local 
do crime, sede onde se assentaram os vestígios, 
independente de sua natureza ou de outros ele-
mentos circunstanciais, para que não se alterem 
o estado e a conservação dos elementos até a 
chegada dos peritos criminais. São eles, os peri-
tos criminais, que deverão procurar, identificar 
e analisar os vestígios, estabelecer a cadeia de 
custódia, examinar a cena e o contexto, avaliar 
o estado das coisas, obter informações de teste-
munhas e estudar os instrumentos empregados 
para a prática da infração. O propósito disso 
tudo é buscar acesso ao quadro mais preservado 
possível e conferir eficiência ao trabalho.

A resolução de crimes de exploração sexual de crianças e 
adolescentes, cujos vestígios digitais podem ser facilmente per-
didos se manipulados inadvertidamente, é exemplo inequívoco 
da necessidade da preservação da cena do crime até a chegada 
dos peritos criminais responsáveis pela perícia de local e, sobre-
tudo, da identificação do corpo de delito. O descumprimento da 
preservação e a consequente falta de processamento do local de 
crime, bem como a inadequada identificação do corpo de delito, 
traz risco à produção da prova, podendo vir a ser enquadrado 
como crime de abuso de autoridade e, também, resultar na nuli-
dade processual. 

Tais atividades não requerem somente um conhecimento 
especializado, mas também necessitam ser realizadas pelo pro-
fissional que possua esta atribuição concedida pelo legislador – 
neste caso, quem cumpre esse papel é o perito oficial, que é sujeito 
ao crime de falsa perícia e sobre quem recaem as mesmas suspei-
ções dos juízes. Essa atribuição não foi confiada a outros profis-
sionais, sejam eles componentes das polícias ou de outros órgãos, 
cujos documentos, se produzidos, possuem caráter meramente 
opinativo e não se prestam a comprovar os fatos em discussão.

Esse rigor se justifica pela firme preocupação do legislador 
com o risco de condenar equivocadamente o inocente, expresso 
pelo princípio constitucional da presunção de inocência, razão 
pela qual o CPP prevê a nulidade processual nos casos em que a 
infração deixou vestígio e o corpo de delito não foi devidamente 
examinado pelos peritos oficiais.

O direito à prova, ademais, é um direito fundamental, assegu-
rado constitucionalmente. E a realização de perícia concretiza, 
assim, o princípio da legalidade. Uma vez que a lei estabelece ser 
a prova pericial uma garantia do acusado, não pode o condutor 
do inquérito substituí-la por outro meio de prova. 

É preciso, assim, cumprir as determinações previstas no 
CPP, encontrando na polícia científica e nos peritos oficiais os 
legítimos e preparados profissionais capazes de oferecerem as 
respostas tão desejadas e necessárias à resolução dos crimes e 
ao julgamento justo do processo penal. 

A busca essencial da promoção de uma apuração penal célere, 
eficiente e eficaz não deve, em momento algum, permitir a relati-
vização da produção da prova pericial ou dos direitos individuais 
e da legalidade da investigação criminal. O melhor caminho é o 
adequado emprego da atividade de polícia científica pelo Estado 
mediante investimento apropriado e aperfeiçoamento da legis-
lação vigente. Esse aperfeiçoamento evitará qualquer relaxa-
mento quanto à indispensabilidade do exame de corpo de delito, 
essencial para a busca da verdade real dos fatos. O resultado será 
o aumento da elucidação de crimes e redução da impunidade, 
além da garantia de um julgamento justo.

 Marcos Camargo 

  levi Costa 
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AssociAtivismo em tempos 
de pAndemiA

 REnATO JOSé CURy 

Presidente da Associação dos Advogados de São 

Paulo (AASP)

Vivemos tempos conturbados em 
decorrência da pandemia do coro-
navírus. As rotinas de nossas vidas 

foram significativamente alteradas, tanto no 
plano pessoal quanto no plano profissional.

É exatamente no contexto dessas altera-
ções das nossas rotinas profissionais que se 
verifica a relevância das associações repre-
sentativas de classe, sempre prontas para 
apoiar e auxiliar aqueles que integram seus 
quadros a vencerem as inúmeras dificulda-
des advindas dessas situações inesperadas. 
Destaco o trabalho da Associação dos Advo-
gados de São Paulo  (AASP), criada para 
facilitar e potencializar o exercício da advo-
cacia.  Se lançarmos os olhos no caminho 
percorrido ao longo de seus 77 anos, veremos 
o quanto  a Entidade  tem  inovado, procu-
rando  cumprir sua missão, acompanhando 
as transformações pelas quais passamos nós 
advogados, a sociedade brasileira e o mundo.

Assim foi também, recentemente, 
quando surgiram os impactos da pandemia 
do novo  coronavírus  no Judiciário e vieram 
as primeiras resoluções dos tribunais de 
todo o Brasil.

A AASP, imediatamente, no dia 16/3, 
enviou ofício ao Conselho Nacional de Jus-
tiça (CNJ) solicitando a uniformização e o 
regramento dos procedimentos a serem ado-
tados pelas cortes.  Entre outros  problemas 
que angustiavam a advocacia,  verificou-se 
que alguns tribunais suspenderam a trami-

tação exclusivamente dos processos físicos, 
mantendo a marcha dos processos digitais. 
Finalmente foi editada a Resolução do CNJ 
nº 313, que regulamentou o regime especial 
do Judiciário e uniformizou o funcionamento 
dos mais de 90 tribunais em todo o País.

Como forma  de apoiar a classe durante 
o período de isolamento recomendado pelas 
autoridades sanitárias, a AASP disponi-
bilizou, por 60 dias, acesso gratuito à sua 
plataforma de serviços, incluindo cursos, 
publicações dos diários oficiais, gerenciador 
de escritórios, entre outros. Imediatamente 
passamos a produzir novos cursos sobre 
as legislações que dia após dia entraram 
em vigor e webinars quase que diariamente 
sobre temas relevantes, que  contaram com 
professores de renome, disponibilizando-os 
também gratuitamente para toda a advoca-
cia brasileira de modo a mantê-la atualizada.

As reuniões da diretoria e do conselho 
passaram a ser realizadas por videoconfe-
rência com intensas discussões sobre as 
adversidades  enfrentadas pela advocacia 
neste período, bem como debatendo temas 
acerca dos desafios futuros. Em poucos dias 
começaram a chegar centenas de indagações 
por meio da ouvidoria, solicitando  desde 
uma avaliação sobre eventuais benefícios 
e/ou prejuízos da suspensão dos prazos até 
manifestações a respeito dos impactos do 
sistema de teletrabalho do Judiciário para a 
advocacia, visto que os tribunais estão fun-
cionando de modo virtual.

Além disso, também ganharam desta-
que os relatos a respeito das dificuldades 
em se realizar os despachos virtuais com os 
juízes; da falta do atendimento remoto dos 

cartórios; das dificuldades para realização 
de sustentações orais nos julgamentos por 
videoconferências; da impossibilidade da 
realização de audiência de instrução e jul-
gamento na modalidade virtual; dos contra-
tempos para a expedição de guias de levan-
tamento e para o pagamento de precatórios.

Tudo a exigir tanto de diretores quanto 
de conselheiros um posicionamento rápido 
e uma análise fundamentada da situação de 
colegas de diversas áreas do Direito (penal, 
trabalhista, civil...) para tornar menos  trau-
máticas  as atribulações enfrentadas pela 
advocacia. É importante enfatizar que as 
reclamações recebidas motivaram mani-
festações da Associação aos órgãos respon-
sáveis externando sua preocupação, solici-
tando esclarecimentos, bem como a solução 
dos problemas relatados.

será por meio de 
entidades fortes e 
organizadas, norteadas 
pelo espírito coletivo, que 
se encontrarão caminhos 
para o fortalecimento da 
advocacia”
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Embora o sistema de home office  já 
fosse conhecido de alguns profissionais, 
o distanciamento social imposto pela 
pandemia fez com que todos, ao mesmo 
tempo,  fôssemos  forçados a adotar esse 
sistema, obrigando-nos a utilizar as fer-
ramentas tecnológicas de comunicação, 
produção compartilhada e acesso a conteúdos 
remotos.  A AASP verificou também que 
muitos profissionais tiveram que aprender a 
utilizar aplicativos e saber como receber por 
meio deles as demandas para o escritório, a 
valer-se dos arquivos em nuvem e a se adap-
tar  às videoconferências para participar de 
reuniões.

As grandes diferenças e características do 
Judiciário de cada Estado foram evidencia-
das em um dos webinars que a AASP realizou 
e que contou com a participação de lideran-
ças da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) 
e da advocacia de diversas regiões do Brasil. 
Na oportunidade, foram apresentados relatos 
acerca desses regionalismos e da importância 
em se pensar em soluções customizadas, uma 
vez que medidas de caráter geral podem não 
ser suficientes para atender a todos.

Vale um alerta para que os profissionais 
se  preparem  para as futuras demandas. É 
imprescindível conhecer todas as reformas, os 
decretos editados, os nichos de trabalho, para 
os quais todos devemos estar prontos. É hora 
de aproveitar o momento dos webinars, aulas, 
conferências disponibilizadas pela AASP, sem-
pre com especialistas de várias áreas, para 
se organizar e formular as  teses necessárias 
para as demandas futuras.

Importante destacar ainda a atuação da 
AASP na esfera de solução de demandas, 
colocando à disposição de seus integrantes 
um centro de mediação, contendo, inclusive, 
uma plataforma digital para a solução das 
controvérsias.

A  AASP  continua auxiliando e apoiando 
a advocacia, tanto  aqueles  que têm mais 
idade, sem tanta habilidade para manusear 
os equipamentos de informática, que não 
têm um sinal de internet de qualidade, que 

não conhecem aplicativos (Zoom ou Han-
gout, por exemplo), quanto aqueles mais 
jovens, que  ingressaram no mercado de tra-
balho recebendo sua carteira profissional por 
meio de videoconferência.

A pandemia está marcando uma fase de 
mudança em nossas vidas, levando a uma 
reestruturação das rotinas que  implicam 
novos  hábitos. Os escritórios mais organi-
zados, por certo, utilizaram melhor a tecno-
logia disponível e continuarão fazendo isso 
após esse período, ou seja, aqueles escritórios 
e profissionais que já estiverem fazendo uso 
de tecnologia se beneficiarão por estarem na 
vanguarda e terão alguma vantagem nesse 
competitivo mercado de trabalho.

Outro exemplo de que a AASP (www.aasp.
org.br)  está sempre conectada às necessi-
dades da classe é a disponibilização ininter-
rupta de conteúdo de qualidade na AASPFlix, 
plataforma digital contendo séries, entre-
vistas e cursos, tudo de forma gratuita, para 
uma boa qualificação profissional. Outra ini-
ciativa recente  foi a oferta de renovação do 
Certificado Digital online, de modo prático e 
seguro, para garantir a atuação profissional, 
mesmo que à distância.

Todas essas ações mostram a impor-
tância do associativismo. A existência e a 
manutenção de entidades de classe fortes 
e organizadas dependem desse movimento. 
E será por meio dessas entidades fortes e 
organizadas, norteadas pelo espírito cole-
tivo e do bem comum, que se encontrarão 
caminhos para o fortalecimento da advo-
cacia, bem como para prestar todo o apoio 
e suporte aos advogados e advogadas em 
momentos de adversidades, como este que 
estamos vivendo no ano de 2020.

Daqui  a  algum tempo estaremos todos 
bem mais preparados para o pleno exercício 
profissional da advocacia por causa da expe-
riência e do aprendizado que vivenciamos 
nesta quadra da nossa história e pelos entra-
ves superados com a ajuda daqueles cujo 
maior  interesse  é defender a classe. Afinal, 
juntos #somosmaisfortes.

ESPAçO AASP

O escritório Bruno Calfat Advogados
tem o objetivo e a filosofia de prestar
serviços de excelência, com foco no
atendimento personalizado e de quali-
dade, com vistas à elaboração de estra-
tégias e soluções jurídicas adequadas à
demanda submetida por seus clientes.   

  

A atuação dos membros do escritório se
destaca nos órgãos do Poder Judiciário e
na esfera administrativa, notadamente
em procedimentos perante os Tribunais
de Contas do Município, do Estado e da
União, assim como em autarquias e
órgãos públicos.      

Áreas de atuação:

•  Arbitragem;

•  Direito Tributário;

•  Direito Civil: contratos, obrigações,
          sucessões e família;  

•  Direito Empresarial e Societário;

•  Direito Administrativo e Regulatório;

•  Direito Constitucional;

•  Direito Securitário;

•  Direito Imobiliário;

•  Direito Ambiental;

•  Direito Internacional;

•  Direito Eleitoral.

www.bcalfat.adv.br

Rio de Janeiro
Av. Rio Branco, nº 99, 17º andar – Centro
Rio de Janeiro – RJ - 20040-004
Tels: 55 21 3590-1500 | Fax: 55 21 3590-1501

São Paulo
Rua Leopoldo Couto de Magalhães Junior, n° 110, 
Conj. 11 e 12 – Itaim Bibi | São Paulo – SP – 04542-000
Tel: +55 11 2306-8482



52

ADVOCACIA

SÃO PAULO

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1478/1201 – Jardim Paulistano – (55) 11 3815 9475

www.gcoelho.com.br

GONÇALVES COELHO


