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D E D I C A T Ó R I A

Os netos expressam o amor verdadeiro, num vínculo que vai além do le-
gado de sangue, deixando uma marca emocional que reformula por comple-
to nossas vidas. Eles são filhos duas vezes. Se os filhos são herança de Deus, 
os netos são uma dupla herança. Dedico essa obra aos meus queridos netos 
Antonio Carlos de Oliveira Wu, Isaac Costa Cesar de Oliveir, Laura Andreza 
de Oliveira Wu e outros que virão como referências de amor fraterno na 
minha família.
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A P R E S E N T A Ç Ã O

Um olhar sobre o Brasil de agora

*Félix Alberto Lima 

Antes de mergulhar na leitura de Comunicação & Justiça – Di-
lemas da cidadania na sociedade contemporânea - desconfi ei, pela elastici-
dade do título, que iria me deparar com um caudaloso tratado jurídico ou, 
quem sabe, um meticuloso agrupamento de pequenas teses de inspiração 
acadêmica. Mero engano. Logo na primeira leitura, encontrei um ambiente 
leve, didático, sem o formalismo do meio por onde transita o autor da obra. 
E esse ambiente estendeu-se por todas as páginas, não obstante a aridez pre-
mente em alguns temas abordados ao longo dos capítulos.

O livro de estreia de Antonio Carlos, experiente jornalista que dirige 
com zelo e talento a Assessoria de Comunicação Social do Tribunal de Jus-
tiça do Maranhão, é, em verdade, uma oportuna agenda de temas caros à 
sociedade brasileira. São artigos lúcidos e bem delimitados que, embora já 
publicados na imprensa do Maranhão, não se perdem no tempo e no espaço. 

A obra de Antonio Carlos dialoga, sem vícios de pedantismo, com a 
política, a cidadania, a justiça e a responsabilidade social. O autor faz uma 
análise acurada dos efeitos da inteligência artifi cial nos meandros do Judici-
ário, cotejando com parcimônia benefícios e assombros da tecnologia como 
ferramenta de trabalho.

A transversalidade é a tônica do livro. Está presente, por exemplo, na 
abordagem sobre a judicialização da política e a separação dos poderes. An-
tonio Carlos remonta o enredo que elevou ao protagonismo o Judiciário, no 
atual cenário de crise política e institucional no Brasil. Evita a análise rasa 
para enveredar em assuntos complexos. Para isso, recorre aqui e ali a ele-
mentos da história ou fundamenta os seus argumentos em recortes de Platão, 
Aristóteles, Montesquieu, Rui Barbosa, Monteiro Lobato, John Locke, Cesare 
Beccaria e Carlos Drummond de Andrade, só para citar alguns nomes do 
direito, da fi losofi a e da literatura.

Ao abordar o tema da violência contra as mulheres, Antonio Carlos en-



saia uma verdadeira aula de sociologia e história. Sobre o quadro de iniqui-
dade a que está exposta a mulher, o autor assevera que o Brasil contribui para 
a “feroz exclusão do gozo das mais básicas garantias”. O Fundo Partidário é 
classificado por ele como privilégio antirrepublicano, uma artimanha da po-
lítica para espoliar o erário. Os partidos nadam em dinheiro fácil, enquanto 
a massa sofre afogada nas limitações de serviços públicos básicos. 

A corrupção, na avaliação do autor, é prima-irmã da imunidade parla-
mentar – quando esta tem a sua finalidade desviada. O político utiliza-se da 
imunidade para cometer crimes e continuar circulando livremente por aí, 
como se invisível fosse. 

As fake news, os falsos perfis na internet e a pistolagem cibernética trans-
formaram os meios digitais, segundo Antonio Carlos, em um campo mina-
do, uma terra de ninguém. Na agenda de Comunicação & Justiça, estão 
também artigos sobre como a economia naufraga no oceano da politicagem; 
os transplantes ilegais; a democracia combalindo pela ameaça da política do 
clientelismo; a liberdade de expressão; o excesso de leis; o grampo ilegal e 
muitos outros. 

Antonio Carlos é jornalista de formação, mas escreve com conhecimen-
to de causa sobre matérias menos objetivas que o jornalismo: ora empunha a 
pena como um verdadeiro operador do Direito, ora expõe suas ideias como 
um cientista político na infalível tarefa de esmiuçar o tecido social do Bra-
sil. “São milhares de sobreviventes da clausura compulsória, que por trás de 
grades, contidos em leitos, andam por pátios de instituições envelhecidas, 
mostrando o retrato fiel de um sistema medieval e desumano”, alerta ele em 
capítulo sobre a situação dos confinados “invisíveis”.

Comunicação & Justiça é uma madura compilação de pontos de vista 
do autor. O leitor poderá até discordar de um ângulo ou outro alcançado pela 
lente de Antonio Carlos, mas não da narrativa que ele oferece, sempre segura 
e envolvente. É uma obra aberta que sugere reflexões sobre essa encruzilhada 
institucional e ideológica de um país em torpor.

*Jornalista, escritor e membro da 
Academia Maranhense de Letras



P R E F Á C I O

O livro que Antonio Carlos de Oliveira apresenta agora ao seu 
público leitor é uma coletânea de artigos publicados com regularidade nos 
Jornais “Pequeno” e “O Imparcial”, e também veiculados exclusivamente no 
ambiente digital da plataforma “Justiça Global”, espaços multimídias que uti-
liza com primor e muita competência, transformando-os em arenas de ideias 
e reflexões sobre temas relevantes da atualidade, quase todos relacionados à 
Justiça e ao Direito. 

Os assim chamados “dilemas da cidadania” são abordados segundo os 
mais variados espectros, que vão das reformas político-partidário-legislati-
vas à uma visão renovada de velhos institutos jurídicos, passando pela com-
plexa temática da judicialização da vida de relações, sem descurar das polê-
micas questões raciais e de gênero. 

Em todos os artigos, porém, há um ponto em comum: as opiniões do 
autor são expostas com a clareza, a objetividade e a coragem forjadas na prá-
tica jornalística de mais de 40 anos de atividade profissional. O livro, portan-
to, celebra a maturidade desse inquieto pensador e constitui seu importante 
contributo para o exercício mais consciente da cidadania.

Quando trata, por exemplo, da tão decantada “Judicialização da Política”, 
definida apropriadamente como um “fenômeno que consiste na decisão do 
Poder Judiciário em relevantes questões políticas”, o autor rememora a he-
rança iluminista do nosso Direito Constitucional para esclarecer que a atu-
ação judicial, no âmbito da política, não pode ser compreendida como uma 
mera partidarização dos juízes, pois, longe disso, representa uma interven-
ção necessária, em que o Judiciário é obrigado a atuar como fiel da balança 
para debelar as crises e suprir as deficiências dos demais Poderes de Estado, 
mas tendo por régua e limite de intervenção a Constituição Federal e as leis 
do país, registrando o autor marcante passagem da história nacional, em que 
a célebre pergunta outrora feita pelo Marechal Floriano soa hoje como uma 
espécie de advertência aos excessos de ativismo da Suprema Corte: “Quem 
dará habeas corpus aos membros do Supremo Tribunal Federal?”

Igualmente digna de nota é a oportuna crítica que Antonio Carlos faz ao 
populismo penal “que não respeita a ciência nem os cientistas”, ensaio com 



base no qual denuncia agentes políticos que se aproveitam da repercussão de 
crimes impactantes para, ao arrepio dos direitos fundamentais e da evolução 
dos modelos dogmáticos, propor reformas penais de emergência, voltadas 
quase que exclusivamente para o simples endurecimento das penas. Esses 
agentes, o autor aponta, “midiatizam a violência e propõem soluções mila-
grosas para problemas extremamente complexos”, sem compromisso genuí-
no com a superação da violência que assola o país. 

O atualíssimo fenômeno das “fake news” não fica de fora da obra, que 
tanto trata do advento das notícias falsas veiculadas na internet como das 
repercussões jurídicas do seu compartilhamento por terceiros. Nesse ensaio, 
o autor deixa entrever sua natural vocação para lidar com temas jurídicos, 
mas também escancara a qualidade do jornalista que tem na verdade sua 
principal pauta valorativa, e que se lamenta pelo fato de a disseminação de 
notícias, frente aos avanços tecnológicos, ter deixado de ser tarefa exclusiva 
dos profissionais de imprensa. 

Sintonizado com os julgados das principais Cortes de Justiça do país, 
Antonio Carlos produz a perfeita comunicação com seus leitores, muitos 
deles operadores jurídicos, demonstrando com a indicação de dados espe-
cíficos, que o Direito do Estado Constitucional contemporâneo não deve ser 
encontrado apenas na letra fria da lei, mas igualmente na jurisprudência dos 
Tribunais,  que interpretam e aplicam a lei, contribuindo com o Legislativo 
para a frutificação do Direito como um todo. É nessa perspectiva que o autor 
trata, com a capacidade de síntese do bom comunicador, de temas comple-
xos como amicus curiae, litígios de massa, perdão judicial, prisão especial, 
judicialização da saúde, direito ao esquecimento, audiência de custódia, en-
tre outros.  

A velha queixa de haver jornalistas que não entendem nem abordam de 
forma adequada o Judiciário e os assuntos da Justiça, definitivamente, não se 
aplica ao trabalho de Antonio Carlos. De resto, impressiona a linguagem que 
utiliza para trazer ao alcance do público a mensagem clara sobre questões 
nas quais não é fácil fugir da tecnicidade sem perder conteúdo ou obscurecer 
a informação. 

É com esse raro talento que o autor cumpre o dever de bem comunicar, 
e não só aos iniciados em Direito. Atende também a expectativa de um pú-
blico diversificado, heterogêneo, credor principal da informação acessível e 
precisa, sendo muito ajustado o título escolhido para o livro.    

Desembargador Paulo Sérgio VELTEN PEREIRA
Diretor da Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão – ESMAM

Mestre e Doutor em Direito pela PUC/SP
Professor da UFMA
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Não há mais espaço para o jornalismo 
generalista. A cobertura do Judiciário deve 
ser tão especializada quanto a cobertura 
econômica, política ou internacional. É 
papel da imprensa aproximar o cidadão 
comum das Instituições, em especial do 
Poder Judiciário. Pela forte infl uência 
que exerce junto ao público, a mídia tem 
o dever moral e legal de contribuir com 
a concretização adequada dos princípios 
constitucionais, mostrando o valor do 
jornalismo jurídico. 
Alberto Dines



Comunicação & Justiça

14



Dilemas da cidadania na sociedade contemporânea

15

Apesar do aviso de um dos mais infl uentes poetas do Século XX, Carlos 
Drummond de Andrade, que no poema ‘Nosso Tempo’, publicado em 

1945, diz afi rmativamente que “As leis não bastam. Os lírios não nascem das 
leis”, deixando bem claro que os legisladores não decretam a felicidade de nin-
guém – sendo esta uma conquista e não uma dádiva – os brasileiros continuam 
acreditando que a solução para a crise brasileira passa apenas pela milagrosa 
reforma política. 

Com um Congresso desmoralizado e partidos políticos que não representam 
ninguém, uma reforma política nesse momento não vai atender ao clamor da 
sociedade por mudanças nesse grande caldeirão de aprendiz de feiticeiro que 
não se preocupa com os efeitos colaterais de seus experimentos.

A reforma que nos apresentam é um arremedo e não oferece as mínimas 
condições políticas de passar o Brasil a limpo. Na atual conjuntura, ela bene-
fi ciará apenas aqueles que tomaram de assalto o Estado e agora controlam o 
Congresso Nacional, manifestando uma característica absolutista como revelam 
os exemplos recentes e bem signifi cativos desse resquício de poder imperial.

No projeto de reforma engendrado hoje no Congresso Nacional não se 
cogita sequer um debate sério sobre a falência dos partidos políticos, cuja 
atuação no Brasil vem resumindo-se apenas à defesa de interesses eleitoreiros 
com a prática do clientelismo em arranjos pragmáticos e casuísticos.
esses partidos – que têm atuação duvidosa como canal de representação 
dos segmentos da sociedade civil – visam apenas os benefícios que a criação 
de legendas traz consigo, como, por exemplo, os recursos do Fundo Partidário 

e o direito a tempo de Rádio e TV, que 
hoje é uma preciosa moeda de troca em 
negociações eleitorais, capazes de garantir 
cargos e poder.

São legendas de aluguel, facções, 
grupos ambiciosos, fi siológicos, em 

 Os lírios não 
 nascem das leis

NESSE MOMENTO, SÓ SERVE AOS 
BRASILEIROS UMA REFORMA 
POLÍTICA QUE VENHA SER 
REALMENTE A TRAVESSIA 
PARA UM REGIME LEGÍTIMO, 
POPULAR, REPRESENTATIVO, 
QUE RECONSTRUA A 
ORDEM CONSTITUCIONAL-
DEMOCRÁTICA 
COMPROMETIDA COM A 
EMERGÊNCIA DAS MASSAS. 
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busca do controle exclusivo de pedaços da “esfera pública” para suas clien-
telas, usando instrumentos retóricos para chegar ao poder, causando efeitos 
maléficos na política.

Nesse momento, só serve aos brasileiros uma reforma política que venha 
ser realmente a travessia para um regime legítimo, popular, representativo, 
que reconstrua a ordem constitucional-democrática comprometida com a 
emergência das massas. 

Certamente, ela não virá sem luta, pois é exatamente o processo da conquista 
que transforma o jeito de fazer política, alterando as correlações de força e não 
apenas fazendo a inserção de algumas combinações de palavras em folha de 
papel para se garantir um milagre diante de nossa tragédia continuada. 

Uma verdadeira reforma política dependerá da organização popular e 
de novas direções e comandos. A luta política democrática é o caminho para 
que a vontade popular de alterar as regras do sistema político possa vir a ser 
respeitada.
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No Brasil – país onde o ódio racial contra a população negra existe desde que 
o primeiro navio negreiro aqui chegou – se faz necessária uma análise sobre 

os direitos humanos, diante da persistente incidência de casos de preconceito.
Mesmo com o arcabouço legal estimulado pela Constituição Federal de 

1988, o crime de racismo não está sendo tratado da forma adequada no país, cuja 
resistência ao cumprimento dos preceitos constitucionais impede que práticas 
preconceituosas sejam exemplarmente punidas.

Enquanto a propaganda governamental insiste em dizer que não existe dis-
criminação racial no país, a sociedade e as instituições perdem a oportunidade 
de unir forças e expressar a vontade política de combater o racismo e as práticas 
daqueles que não prezam por uma convivência respeitosa e pacífica das raças e 
etnias, em todas as esferas sociais.
no brasil – onde é gritante a desigualdade, o subdesenvolvimento, a violência 
e a pobreza extrema – as pessoas não são encorajadas a participar de um diálo-
go sobre os desafios que os afrodescendentes enfrentam devido a um racismo 
persistente e ainda muito enraizado na sociedade.

Faltam ações efetivas que contribuam para melhorias sociais tangíveis nas 
vidas de milhões de pessoas de descendência africana. Há uma visível correlação 
entre pobreza e racismo, apesar das consistentes provas da contribuição dos 
negros para o desenvolvimento da sociedade brasileira.

Com a Constituição Federal de 1988, o Brasil adotou as leis mais progressistas 
para a proteção dos direitos humanos, mas, no entanto, continua persistindo um 
enorme fosso entre o espírito dessas leis e a efetiva implementação da legislação 

de combate ao racismo no país.
a lei caó (lei nº 7.716/89) – que defi-
niu os crimes resultantes de preconceito 
de raça ou de cor – é um exemplo disso. 
Nos seus 28 anos de vigência, ela não foi 
capaz de resolver o problema do racismo 

Racismo persistente

FALTAM AÇÕES EFETIVAS 
QUE CONTRIBUAM PARA 
MELHORIAS SOCIAIS TANGÍVEIS 
NAS VIDAS DE MILHÕES DE 
PESSOAS DE DESCENDÊNCIA 
AFRICANA. HÁ UMA VISÍVEL 
CORRELAÇÃO ENTRE POBREZA 
E RACISMO, APESAR DAS 
CONSISTENTES PROVAS DA 
CONTRIBUIÇÃO DOS NEGROS 
PARA O DESENVOLVIMENTO DA 
SOCIEDADE BRASILEIRA.
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no país, onde mais de dois terços da história foi sobre regime de escravidão.
A mencionada legislação, regulamentou o artigo 5º da Constituição Federal, 

que tornou o racismo crime inafiançável e imprescritível. Praticar, induzir ou 
incitar a discriminação passou de uma contravenção a crime com pena de um 
a cinco anos de prisão.
o texto de 1989 – originalmente restrito a preconceitos de raça ou de cor, e 
ampliado em 1997 para abranger também discriminações motivadas por etnia, 
religião ou procedência nacional – definiu como crime sujeito a pena de prisão 
o ato de – por motivo de raça ou cor – recusar ou impedir acesso de pessoas a 
estabelecimento comercial, negando-se a servir, atender ou receber cliente ou 
comprador.

No artigo 14 da Lei é instituída a pena de dois a quatro anos de prisão para 
quem impedir ou criar obstáculo por qualquer meio ou forma a casamento ou 
convivência familiar ou social por motivo racial.

Em 1990, o Congresso Nacional aprovou a lei 8.801/90 que explicita os 
crimes praticados pelos meios de comunicação ou por publicação de qualquer 
natureza e as penas aplicáveis aos atos discriminatórios ou de preconceito de 
raça, cor, religião, etnia ou procedência nacional.

Para atualizar a Lei Caó e a legislação subsequente sobre o assunto, o Con-
gresso Nacional aprovou, em 1997, a lei 9.459/97, que estabelece pena de um 
a três anos de prisão e multa para os crimes em que fique caracterizado o pre-
conceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional.

Se qualquer um desses crimes for cometido por intermédio dos meios de 
comunicação social ou publicação de qualquer natureza a pena será a mesma.

A lei 9.459/97 especifica o crime de fabricar, comercializar, distribuir ou 
veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que uti-
lizem a cruz suástica ou gamada, para fins de divulgação do nazismo.

Ela também autoriza o recolhimento imediato ou a busca e apreensão de 
material com propaganda racista e a cessação de qualquer transmissão por 
rádio, televisão ou internet de conteúdo 
discriminatório.

A legislação agravou o crime de 
injúria, ofensa à dignidade ou decoro 
de alguém (Código Penal, artigo 140) 
quando essa consistir na utilização de 

EM 1990, O CONGRESSO 
APROVOU A LEI 8.801/90 
QUE EXPLICITA OS CRIMES 
PRATICADOS PELOS MEIOS 
DE COMUNICAÇÃO OU POR 
PUBLICAÇÃO DE QUALQUER 
NATUREZA E AS PENAS 
APLICÁVEIS AOS ATOS 
DISCRIMINATÓRIOS OU DE 
PRECONCEITO DE RAÇA, 
COR, RELIGIÃO, ETNIA OU 
PROCEDÊNCIA NACIONAL.
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elementos referentes à raça, cor, etnia, religião ou origem. A pena prevista nesse 
caso é de um a três anos de prisão, além de multa.

A tipificação, no entanto, continua sendo ainda o maior problema. O racismo 
institucional está distante do racismo grosseiro, bisonho previsto na lei. Tem as 
sutilezas da cordialidade, por isso, não é fácil de ser visto, tipificado. Com isso, 
verifica-se poucas condenações pela prática de racismo.

Muitas pessoas ainda reputam o racismo a coisas muito pouco concretas e 
têm dificuldade em entender a discriminação racial como fenômeno cultural. 

Elas reduzem o racismo a causas individuais que não geram responsabili-
zações, apesar de o Brasil já ter sido condenado publicamente pela Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Ame-
ricanos (OEA) por omissões em casos de discriminação racial.

O preconceito racial é uma doença insidiosa, que afeta os povos de todo o 
mundo. É diagnosticada pela catalogação das suas manifestações que incluem a 
intolerância e o ódio. Apesar de todos estes sintomas de preconceito racial serem 
manifestados, a única causa subjacente do preconceito racial é a ignorância.
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O tendão de Aquiles 
do Direito Digital

A privacidade e a proteção de dados na Internet – que quando violados podem 
gerar responsabilidade civil e criminal para os autores – é hoje o tendão 

de Aquiles do Direito Digital, com os novos desafios que colocam em cheque o 
tradicionalismo do Direito frente aos avanços galopantes da tecnologia.

Como não existem fronteiras com relação aos assuntos ligados ao Direito 
Digital, é necessário aprofundar a discussão sobre privacidade e Internet com 
foco no cenário atual da sociedade tecnológica.

O ponto central da questão é como viabilizar a operacionalização de um 
Direito eficaz no tempo e na garantia da privacidade sem limitar o avanço da 
tecnologia digital.

O cenário aponta que os operadores do Direito contemporâneos têm nas 
mãos um infinito de oportunidades advindas da tecnologia, mas também um 
infinito de desafios a serem enfrentados no presente e no futuro, diante da neces-
sidade premente de conscientização dos riscos e oportunidades da vida digital.

E por isso que nos Estados Unidos e na Europa a educação digital já faz parte 
do currículo de aprendizado básico, com uma autoridade reguladora. Esse é o 
caminho que precisa ser traçado no Brasil, para que não fiquemos a reboque 
no bom aproveitamento das tecnologias.

O mundo virtual está tão umbilicalmente presente em nossas vidas que já 
não conseguimos nos imaginar sem ele. Somos dependentes dele e nele temos 
que saber nos conduzir com segurança.

Como a maioria da população não percebe as implicações que o simples 
fato de estar conectado à Internet pode representar, é recomendável que os 
internautas tenham consciência de que 
seus atos podem gerar consequências.

Além das leis já existentes no nosso 
ordenamento jurídico, muitas normas 
foram aprovadas nos últimos anos com o 
intuito de modernizar e adaptar a nossa 

MAIS DE SETE DÉCADAS SE 
PASSARAM E O PAÍS FOI AOS 
POUCOS CONQUISTANDO 
A DEMOCRACIA. O ÁPICE 
DESSA MUDANÇA FOI A 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
DE 1988, QUE TROUXE 
NOVAS ATRIBUIÇÕES PARA 
O MINISTÉRIO PÚBLICO, 
GARANTIU A AMPLA DEFESA 
AO ACUSADO E MUITOS 
DIREITOS PENAIS .
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legislação ao mundo digital.
Para dar diretriz aos diversos assuntos relacionados à Rede Mundial de 

Computadores, foi aprovada, em abril de 2014 – a Lei do Marco Civil da 
Internet (lei 12.965/14) –, que estabeleceu princípios, garantias, direitos e 
deveres para o uso da Internet, representando, em diversos pontos, um avanço 
ao ordenamento jurídico.

A regra que rege o mundo virtual é o da liberdade de expressão. No entanto, 
o direito à privacidade também deve ser respeitado por não existir no ordena-
mento jurídico um princípio superior ao outro.

Havendo conflito entre eles, a questão deverá ser resolvida levando-se em 
conta o princípio da dignidade da pessoa humana e o da proporcionalidade.

Como na Internet as informações se multiplicam rapidamente, a observância 
ao direito à privacidade deverá ser maior. Assim, se um internauta se sentir lesado, 
poderá responsabilizar juridicamente o seu ofensor e ser indenizado por isso.

Infelizmente, o relato de práticas de ilícitos cometidos pela Internet tem 
se tornado comum. Isso ocorre porque muitos internautas acreditam que não 
serão punidos.

Acham que por não estarem frente a frente fisicamente com a sua vítima, não 
poderão ser identificados. Esse fato, porém, é equivocado, visto que a maioria 
dos internautas podem hoje ser facilmente identificados e punidos com base 
na legislação existente.

Na esfera criminal, temos a lei 12.737/2012, que ficou nacionalmente conhe-
cida como “Lei Carolina Dieckmann”, que tipificou alguns crimes informáticos, 
como a invasão de dispositivos eletrônicos.

O Estatuto da Criança e do Adolescente (lei 8.069/1990) também 
contribuiu positivamente ao aprimorar, em seu artigo 241-A (lei 11.829/2008), 
o crime de pedofilia infantil pela internet.

Verifica-se, portanto, que a Internet não é um território sem leis. Porém, 
resta um questionamento: Será que as leis brasileiras conseguirão acompanhar 
a rapidez com que a Internet se revela de forma a garantir a sua eficácia na 
aplicação do caso concreto?

O recente caso envolvendo o Whatsapp que, por ter descumprido uma 
determinação judicial teve os seus serviços bloqueados por 48 horas, demonstra 
o quão sensível e delicado é o cenário digital atual.
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Conflito	de	ideologias

O sistema normativo processual penal brasileiro passa, no momento, por 
uma reforma legislativa, que – à luz da Constituição Federal – demanda 

uma verdadeira filtragem constitucional, eliminando dispositivos inseridos por 
leis extravagantes, com rupturas com o velho estilo de ver e agir, tornando o 
processo penal mais efetivo, para aproximar-se do ideal de Justiça exigido pelo 
Direito Penal pensado desde o século XVIII pelo italiano Cesare Beccaria.

Elaborado sob a égide dos influxos autoritários do Estado Novo, o Código 
de Processo Penal é do ano de 1941. Nasceu durante a Era Vargas impregnado 
de conceitos fascistas, atravessou o populismo de João Goulart, o regime militar, 
numa época em que as ditaduras dominavam o mundo, com sistemas totalitá-
rios na Alemanha nazista, na Itália fascista, no Japão dos imperadores. É por 
isso que temos a legislação processual penal mais atrasada da América Latina.

Espera-se que a reforma proporcione uma adaptação à realidade social, 
promovendo mudanças importantes, principalmente no âmbito dos recursos, 
vistos como excessivos por entravar o andamento célere e efetivo do processo 
penal, causando o desvirtuamento do diploma legal e um infindável número 
de contradições, antinomias e conflito de ideologias.

Na sistemática atual, os defensores dos acusados em processos criminais 
preferem muitas vezes se utilizarem das chamadas “brechas da lei”, que hoje 
são muitas, a se preocuparem com a defesa efetivamente de mérito dos réus. 

Ou seja, em vez de procurar discutir se o réu é inocente ou culpado, muitas 
vezes vale mais a pena para a defesa criminal analisar as possibilidades de pro-
crastinação processual por meio dos diversos recursos disponíveis, atrasando a 
tramitação do processo até desencadear 
na chamada prescrição penal, que hoje 
já progrediu para se falar até na tese da 
prescrição virtual.

Entre as principais mudanças trazidas 
pelo Projeto destaca-se a  limitação aos 

NA SISTEMÁTICA ATUAL, OS 
DEFENSORES DOS ACUSADOS 
EM PROCESSOS CRIMINAIS 
PREFEREM MUITAS VEZES SE 
UTILIZAREM DAS CHAMADAS 
“BRECHAS DA LEI”, QUE 
HOJE SÃO MUITAS, A SE 
PREOCUPAREM COM A DEFESA 
EFETIVAMENTE DE MÉRITO 
DOS RÉUS. 
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embargos declaratórios, que não obstante sua grande importância para o pro-
cesso penal e civil quando bem utilizados, hoje são vistos como um instrumento 
recursal que permite a fácil manipulação por parte dos Operadores do Direito 
que desejam postergar o andamento natural do processo. 

Os embargos, como se sabe, são utilizados para atacar uma decisão do 
magistrado (algumas interlocutórias ou mesmo sentença e acórdão) com o 
objetivo de sanar omissões, contradições, dúvidas ou obscuridades contidas 
na decisão e de propiciar o prequestionamento de matérias a serem levadas à 
apreciação do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal.

Desta forma, por serem de fácil utilização, os embargos declaratórios mui-
tas vezes são interpostos sem a real necessidade procedimental, apenas com o 
intuito protelatório, uma vez que no atual ordenamento nacional não existe 
uma limitação para o seu uso. 

O advogado de um réu pode, por exemplo, atacar uma sentença condena-
tória com dez embargos declaratórios seguidos, cada um atacando um ponto 
diferente da decisão e necessitando de um novo pronunciamento judicial, o 
que naturalmente demanda tempo para análise e solução por parte do juiz, já 
abarrotado com outros processos.

Com a mudança que poderá vir com a Reforma do Código de Processo 
Penal os embargos declaratórios estariam limitados a apenas uma utilização 
em cada instância. 

Assim, utilizando-se o mesmo exemplo dado acima da sentença condenatória, 
seria possível que o advogado do réu opusesse apenas um embargo declaratório 
contra esta sentença para atacar tudo que fosse possível, o que seria resolvido 
em apenas uma nova decisão do juiz criminal, já exaurindo todo o feito nesta 
seara e atraindo a coisa julgada, caso não haja possibilidade de outros recursos.

Espera-se que as mudanças não parem por aí e prossigam no intuito de 
acompanhar a rápida evolução da sociedade moderna, buscando sempre aliar 
a celeridade com o devido processo legal, valores indispensáveis para o reco-
nhecimento e respeito aos Direitos Humanos.
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Judicialização da política

Desde o iluminismo – em meados do século XVIII – firmou-se o princí-
pio-regra da separação dos Poderes, inserido em todas as Constituições 

pós-Revolução Francesa, quando ficou definido que cabe ao Poder Legislativo 
elaborar as leis, ao Poder Executivo administrar o Estado, e ao Poder Judi-
ciário interpretar e julgar os conflitos referentes à sua aplicação, nas esferas 
pública e privada.

O grande advogado da teoria da separação dos Poderes foi Charles-Louis 
Secondat (1698-1755) – o Barão de Montesquieu – que considerava essa se-
paração indispensável à existência do Estado Democrático de Direito.

A pós-modernidade pôs de cabeça para baixo a separação dos Poderes. 
Ultimamente fala-se muito da judicialização da política, fenômeno que consiste 
na decisão do Poder Judiciário em relevantes questões políticas.

Há alguns equívocos que carecem ser evitados a bem da elucidação do 
polêmico tema. O primeiro deles é a apoliticidade do Poder Judiciário. Os 
juízes não podem ter filiação político-partidária, mas como órgãos do Estado, 
por preceito constitucional, desempenham, no exercício de suas atribuições, 
funções delegadas da soberania popular, cuja natureza é eminentemente po-
lítica, no sentido mais elevado e aristotélico do termo.

É inédito o atual protagonismo do Poder Judiciário em cenários de crises 
políticas, expondo, de forma democrática, os meandros obscuros da política 
brasileira, diante da escassez e ausência de virtudes dentro do atual sistema 
político, que é hoje, sem dúvida, a verdadeira pedra angular da crise estabe-
lecida no país.

Encabeçado pelo Supremo Tribunal 
Federal, o Poder Judiciário brasileiro 
emergiu como guardião último dos 
direitos fundamentais dos cidadãos, 
vendo a lei como o elemento nuclear 
da democracia.

É INÉDITO O ATUAL 
PROTAGONISMO DO PODER 
JUDICIÁRIO EM CENÁRIOS DE 
CRISES POLÍTICAS, EXPONDO, 
DE FORMA DEMOCRÁTICA, 
OS MEANDROS OBSCUROS DA 
POLÍTICA BRASILEIRA, DIANTE 
DA ESCASSEZ E AUSÊNCIA DE 
VIRTUDES DENTRO DO ATUAL 
SISTEMA POLÍTICO
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A judicialização da política – um fenômeno observado em diversas 
sociedades contemporâneas – ocorre porque os tribunais são chamados a se 
pronunciar onde o funcionamento do Legislativo e do Executivo se mostra 
falho, insuficiente ou insatisfatório.

No caso específico do Brasil, em rápida reminiscência histórica, convém 
situar que a República, proclamada através do golpe militar, foi constitucio-
nalizada pela Carta de 1891, redigida por Rui Barbosa, que adotou o modelo 
norte-americano, erigindo o Supremo Tribunal Federal, como Corte consti-
tucional, guardiã do espírito da Constituição Federal e de sua pilastra central 
– a soberania popular.

O modelo da primeira Constituição republicana repetiu-se em todos os 
textos constitucionais que lhe sucederam. Mas logo no alvorecer da República, 
durante a gestão do marechal Floriano Peixoto (1891-1894), deu-se a primeira 
crise político-militar do novo regime, impondo o desafio da judicialização 
da pendência política, gerada pela revolta dos oficiais da Marinha, chefiados 
por Custódio de Mello e Wandenkolk contra o governo Floriano, de quem 
eram desafetos.

Rui Barbosa intercedeu a favor dos revoltosos, presos por ordem do Go-
verno, impetrando habeas corpus para libertá-los. Consta que o marechal 
Floriano Peixoto, ao saber da interposição da medida judicial a favor dos seus 
opositores, teria feito, de forma arrogante, a seguinte pergunta: Quem dará 
habeas corpus aos membros do Supremo Tribunal Federal, se eles soltarem 
os revoltosos?

O caso gerou uma grave crise. Muitos revoltosos exilaram-se, outros foram 
fuzilados e Rui Barbosa teve que se exilar em Portugal e depois na Inglaterra. 
O Jornal do Brasil, que fez a publicação do habeas corpus, em uma de suas 
edições, foi fechado. O governo Floriano Peixoto encerrou-se em 1894, com 
o seu titular cansado e desgastado, política e pessoalmente.

Esse foi o primeiro episódio da História republicana em que se criou 
o impasse da judicialização da política. Ao longo do tempo, vieram outros 
casos, trazendo vários exemplos de que vem cabendo ao Poder Judiciário 
o julgamento de relevantes questões políticas no Brasil. Quando se trata de 
fazer valer o espírito da Constituição Federal, não há outra forma de julgar. 

A judicialização das elevadas questões políticas em alguns casos é benéfica, 
desde que prevaleçam os superiores interesses da sociedade.
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Tragédia silenciosa

Em silêncio, traficantes de órgãos humanos seguem enganando, viciando, 
extorquindo, transportando, recrutando e coagindo pessoas para realização 

de transplantes ilegais no Brasil, sem que nada seja feito efetivamente para 
evitar que, em pleno Século XXI, o homem se comporte como um manipu-
lador tecnicista, vendendo o próprio homem ou pedaços dele, como se fosse 
mercadoria.

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) apontam que o 
Brasil inclui-se entre os países integrantes da zona cinzenta do mercado do 
tráfico de órgãos humanos e transplantes ilegais.

Os criminosos intermediam todas as preliminares que antecedem os 
procedimentos para recrutar e controlar o potencial dos doadores que são 
coagidos a venderem um rim, uma córnea, pedaços do fígado, do intestino e 
outras partes do corpo que o homem pode dispor sem morrer, embora com 
mutilações graves e dramáticas.

Difícil de ser rastreado e caracterizado pela sua subjetividade, o comércio 
ilegal de órgãos humanos no mercado negro cresce exponencialmente, atin-
gindo a dignidade de pessoas vulneráveis.

O crime merece um combate sem tréguas pelas autoridades brasileiras, 
que devem tomar cuidado para que casos relacionados a mafiosos não com-
prometam o programa nacional de transplante de órgãos que vem salvando 
e dando um sopro de vida a centenas de pessoas.

No mercado de tráfico de órgãos humanos, homens, mulheres, crianças 
adolescentes são vendidos vivos ou em partes desde o primeiro minuto em 
que são considerados potenciais doadores de órgãos.

Vivendo em situação de extrema pobreza, muitas pessoas vendem um rim 
para comprar um fogão, um colchão e, às vezes, até alimentos para a família.

Geralmente, a primeira pessoa da família a vender um órgão é o pai, 
depois a mãe e posteriormente o filho mais velho. Muitos são assassinadas 
para a remoção e posterior comércio dos seus órgãos, em uma barbárie que 
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expressa a coisificação do corpo humano.
As consequências psíquicas são irreversíveis para aqueles que sobrevivem. 

É uma mistura de culpa com estigma social, medo, vergonha espiritual, morte 
psicológica.

Há décadas a Organização Mundial de Saúde vem alertando o Brasil sobre 
a atuação de traficantes internacionais de órgãos humanos no país.

Uma Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara Federal constatou, 
em 2004, inúmeros casos de transplantes ilegais, entre eles o do menino Paulo 
Veronesi Pavesi, considerado o marco zero das investigações da CPI.

O caso aconteceu em Poços de Caldas (MG) quando médicos comunica-
ram aos pais a morte encefálica de Paulo Veronesi Pavesi e a família consentiu 
a doação dos órgãos.

Após uma investigação para apurar valores cobrados indevidamente pelo 
hospital, o pai do menino foi comunicado que seu filho foi assassinado pelos 
médicos e que, desde o momento que deu entrada para o tratamento, foi visto 
como um doador em potencial.

O ato criminoso envolvendo Paulo Veronesi Pavesi foi apenas um en-
tre muitos da tragédia silenciosa registrada no País, a exemplo das crianças 
evisceradas em Pernambuco, Estado em que o Israelense Gedalya Tauber 
recrutava pessoas para a retirada dos órgãos e as levava para o sul da África, 
onde pacientes Israelenses já esperavam para o transplante.

Outro caso que ganhou repercussão ocorreu em Taubaté, no Estado de 
São Paulo, quando foram presos e processados os médicos cirurgiões Rui 
Sacramento, Mariano Fiore Jr. e Pedro Torrecillas, por envolvimento em trans-
plantes ilegais.

O tráfico de órgãos humanos caminha sobre rodas no Brasil, deixando 
rastros de dor nos familiares de pessoas levadas cruelmente à morte.

A falta de investimentos em estrutura hospitalar, ausência de logística, filas 
gigantescas, longa espera por um transplante e a supervalorização de órgãos 

têm chamado a atenção de criminosos 
internacionais.

Não é à toa que 5% dos órgãos hu-
manos utilizados em transplantes no 
mundo provêm do mercado negro, com 
o Brasil fazendo parte dessa estatística.

OS CRIMINOSOS INTERMEDIAM 
TODAS AS PRELIMINARES 
QUE ANTECEDEM OS 
PROCEDIMENTOS PARA 
RECRUTAR E CONTROLAR O 
POTENCIAL DOS DOADORES QUE 
SÃO COAGIDOS A VENDEREM UM 
RIM, UMA CÓRNEA, PEDAÇOS DO 
FÍGADO, DO INTESTINO E 
OUTRAS PARTES DO CORPO QUE 
O HOMEM PODE DISPOR SEM 
MORRER.
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Relatório da Organização das Nações Unidas, com o tópico “Turismo 
do Transplante”, aponta a existência de muito hospitais em que podem ser 
encontradas pessoas vindas de outros países aguardando órgãos humanos, 
frutos do tráfico. A maior parte dos órgãos vendidos por doadores no mercado 
negro é constituída de rins.

Quem decide se submeter a um transplante ilegal corre duplo risco. Antes 
de tudo pela condições sanitárias nas quais quase sempre são efetuadas essas 
intervenções e pelas escassas garantias sobre o estado de saúde dos órgãos 
transplantados, que podem ser veículo de infecções e de várias doenças, tais 
como o HIV e a hepatite. 

Desaparecimentos ou homicídios de crianças e jovens estão muitas vezes 
ligados ao tráfico de órgãos humanos, tendo em vista a comprovação da exis-
tência de organizações internacionais recrutando pessoas em vários Estados 
brasileiros, num esquema criminoso que infelizmente permanece fora do radar 
dos serviços de inteligência brasileiros.

A doação de órgãos no Brasil é normatizada pela Lei dos Transplantes 
9434/97 que – respaldada no artigo 199, parágrafo 4, da Constituição Federal 
– tem 25 artigos norteando os assuntos tanto para doação inter vivos e como 
para post-mortem.
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Quadro de iniquidade

Numa sociedade construída sob a égide do machismo e do patriarcalismo, 
a participação das mulheres no processo político continua sendo ainda 

balizada por expressivo quadro de iniquidade no Brasil.
Mesmo com a Constituição de 1988, que incorporou cerca de 90% das 

reivindicações do movimento feminista, consolidando um aparato normativo 
que é referencial no tocante ao direito das mulheres, as estatísticas não apontam 
resultados concretos que indiquem redução na espiral de desigualdade, que 
coloca a mulher em situação desfavorável em relação aos homens.

A atual Carta Magna é perfeita quanto ao tratamento dos sexos com igual-
dade, inclusive nas questões familiares. Além disso, as importantes alterações 
no Código Civil, com a entrada em vigor, em 2002, do texto que substituiu a 
norma de 1916, e as reformas no Código Penal, de 1940, extinguiram inúmeros 
dispositivos que diminuíam ou subjugavam a figura feminina.

O regramento constitucional, no entanto, não tem impedido o agravamento 
da desigualdade entre homens e mulheres na sociedade brasileira, princi-
palmente na esfera política, aflorando uma visão estereotipada do feminino 
e do masculino, com consequências gravíssimas e insustentáveis na divisão 
sexual do trabalho.

Dados do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD) indicam que as mulheres já estudam mais que os homens, contudo 
ainda têm menos chances de emprego, recebem menor renumeração e ocupam 
as piores funções.

Nas instâncias do poder político, elas continuam literalmente subrepre-
sentadas. Mesmo assim, o termo défi-
cit democrático de gênero não está na 
agenda política do País, o que origina 
incompatibilidade com o princípio da 
igualdade, consagrado pela Constitui-
ção Federal.

DADOS DO PROGRAMA DAS 
NAÇÕES UNIDAS PARA O 
DESENVOLVIMENTO (PNUD) 
INDICAM QUE AS MULHERES 
JÁ ESTUDAM MAIS QUE OS 
HOMENS, CONTUDO AINDA 
TÊM MENOS CHANCES DE 
EMPREGO, RECEBEM MENOR 
RENUMERAÇÃO E OCUPAM AS 
PIORES FUNÇÕES.
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O machismo permanece enraizado na política brasileira. Para a socieda-
de não basta simplesmente que as mulheres queiram participar de eleições 
ou que tenham o mesmo desempenho do homem. Elas têm que superar as 
expectativas nos quesitos inteligência, capacidade e competência.

São muitos os desafios a serem enfrentados pelas mulheres no plano polí-
tico-eleitoral. Elas não têm visibilidade nos partidos políticos com força elei-
toral no País e ocupam baixos percentuais de vagas nos cargos nas instâncias 
políticas de poder.

Há pouquíssimos estatutos partidários que aludem critérios para uma 
maior participação de ativistas de sexo feminino, embora esse segmento seja 
maioria no eleitorado e reúna condições de contribuir para a construção de 
um projeto emancipatório para a sociedade.

Isso acontece por que as práticas partidárias excludentes permanecem 
operando sobre as mulheres, mantendo-as afugentadas da composição for-
mal do poder político, reflexo de uma visão patriarcal conservadora e de um 
modelo de cidadania que privilegia a imagem masculina no espaço público.

Para se ter uma ideia, no ranking sobre a participação das mulheres nos 
Parlamentos envolvendo 192 países do mundo, o Brasil está em 146º lugar, 
atrás da média dos países árabes, que são altamente restritivos em relação à 
participação das mulheres em instâncias de poder.

Apesar de representarem 52,13% do eleitorado brasileiro, as mulheres 
disputam, em número bastante reduzido, vagas para cargos de representação 
política nos pleitos eleitorais realizados no País. Os cargos eletivos, em sua 
maioria, são disputados por homens. 

A parcela feminina é inferior à exigida pela legislação brasileira, que as-
segura 30% das vagas às mulheres.

Na atual composição do Parlamento Federal, a representatividade feminina 
é mínima. Elas representam apenas 10% dos deputados federais e 14% dos 
senadores, apesar de serem metade da população e da força de trabalho na 
economia. O percentual é idêntico nas 
Assembleias Legislativas, nos Estados, 
e menor nas Câmaras de Vereadores, 
nos Municípios.

Num ranking da União Interpar-
lamentar (IPU), que avalia 145 países, 

ISSO ACONTECE POR QUE 
AS PRÁTICAS PARTIDÁRIAS 
EXCLUDENTES PERMANECEM 
OPERANDO SOBRE AS 
MULHERES, MANTENDO-AS 
AFUGENTADAS DA COMPOSIÇÃO 
FORMAL DO PODER POLÍTICO, 
REFLEXO DE UMA VISÃO 
PATRIARCAL CONSERVADORA E 
DE UM MODELO DE CIDADANIA 
QUE PRIVILEGIA A IMAGEM 
MASCULINA.
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o Brasil ocupa a 126ª posição em participação feminina no Poder Legislativo. 
Ruanda – país localizado na região central da África e que passou por inú-
meros conflitos étnicos, que culminaram em genocídio de grande parte da 
população – ocupa a primeira colocação com a maior representação feminina. 
Com a população predominantemente feminina, 56% dos parlamentares do 
país são mulheres.

Da África vem outro exemplo. Moçambique é o país lusófono (que fala 
português) melhor colocado quanto à participação das mulheres no parla-
mento. Ocupa o 14º lugar, com 39,2% de mulheres no legislativo – dos 250 
deputados do país, 98 são mulheres.
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Privilégio antirrepublicano

O Estado ainda é a principal fonte de recursos para os partidos políticos 
que, apesar de não poderem mais receber doações de pessoas jurídicas, 

vão dispor de R$ 2,6 bilhões para bancar as campanhas eleitorais. 
O montante é a soma entre o valor do Fundo Partidário – de R$ 888,7 

milhões –  e do novo Fundo Eleitoral –  de R$ 1,7 bilhão – aprovado pelo 
Congresso Nacional. 
O Fundo Partidário – filho da malsã ideologia que historicamente predo-
mina no Brasil – é uma das inúmeras possibilidades oferecidas à classe política 
para auferir ganhos e espoliar a “Viúva”, ou seja, o Estado brasileiro, com as 
estratégias transformadas em lei no Congresso Nacional.

Privilégio antirrepublicano, o Fundo Partidário – com seu caráter vultoso 
em momento de imensas dificuldades econômicas – é gasto pelas agremiações 
políticas de modo obscuro e viciado sem fomentar sequer o desenvolvimento 
partidário. 

É dinheiro demais que sai de áreas prioritárias para alimentar grupos de 
privilegiados que dominam as cúpulas partidárias. A dinheirama repassada 
pelo Fundo Partidário às direções nacionais dos partidos políticos dificilmente 
chega à ponta, aos órgãos partidários municipais.

Muitos dirigentes de partidos são comprovadamente mantidos com o 
dinheiro do Fundo Partidário e não querem nem imaginar em largar essa 
generosa verba em algum momento.

Quanto menos organizada e democratizada for a estrutura de cada agre-
miação partidária, maiores sãos os abusos e vícios na utilização desses recursos 
eminentemente públicos.

A transferência de recursos públicos 
aos partidos políticos é juridicamente 
questionável, uma vez que a Constituição 
Federal coloca as agremiações partidárias 
no rol das entidades jurídicas de direito 

É DINHEIRO DEMAIS QUE 
SAI DE ÁREAS PRIORITÁRIAS 
PARA ALIMENTAR GRUPOS 
DE PRIVILEGIADOS QUE 
DOMINAM AS CÚPULAS 
PARTIDÁRIAS. A DINHEIRAMA 
REPASSADA PELO FUNDO 
PARTIDÁRIO ÀS DIREÇÕES 
NACIONAIS DOS PARTIDOS 
POLÍTICOS DIFICILMENTE 
CHEGA À PONTA, AOS ÓRGÃOS 
PARTIDÁRIOS MUNICIPAIS.
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privado, uma típica sociedade civil sem fins lucrativos, inclusive com a inscrição 
do seu ato constitutivo – o seu estatuto – no registro civil de pessoas jurídicas.

O partido político é uma sociedade civil de pessoas com iguais direitos e 
deveres, unidas em torno de um ideário político comum, cujo objetivo princi-
pal é atingir o poder político, ou influenciá-lo tanto quanto for possível, para 
permitir a gestão e o controle do Estado. Sendo assim, como é que um ente de 
direito privado, mantido com verbas públicas, pode utilizar esses recursos em 
práticas viciadas que beneficiam tão somente cúpulas partidárias insaciáveis 
que nadam em nosso dinheiro?

O pior de tudo é que gostemos ou não dos partidos ou dos políticos que 
neles militam, quem acaba pagando pela sobrevivência dessas agremiações 
somos todos nós, indistintamente, independentemente de concordarmos ou 
não com suas linhas políticas, com as ideologias que pregam, com os progra-
mas que propõem. 

Obra surreal, o Fundo Partidário abastece os cofres dos partidos políticos 
com as próprias multas que essas siglas pagam quando condenados pela Jus-
tiça por práticas ilegais. Ou seja, quanto mais ilegalidades cometerem, mais 
multas enriquecem o Fundo para voltarem para os próprios partidos políticos. 

Embora os recursos destinados às legendas sejam para financiar campa-
nhas, contratar funcionários, manter fundações de pesquisa, as prestações de 
contas quase sempre incluem despesas pessoais de dirigentes, bebidas alco-
ólicas, jantares em churrascarias, uso de jatinhos, ou seja, gastos irregulares.

Somente em 2018, o bilionário Fundo Partidário retirou R$ 472,3 milhões 
originalmente destinados para a educação e a saúde. Além do Fundo Partidá-
rio, há ainda outra grande benesse para os partidos políticos, que é o horário 
eleitoral “gratuito”, que, na verdade, não tem nada de gratuito. 

A propaganda partidária gratuita que invade os intervalos comerciais se-
guidamente e a propaganda eleitoral gratuita que buzina nossos ouvidos são 
exibidas sob a pecha de horário eleitoral “gratuito” porque, de fato, as legendas 
não precisam desembolsar um único real para exibi-las, o que não significa, 
é claro, que ninguém pague.

Gratuito para as legendas, o tempo de propaganda partidária é pago pelo 
governo federal na forma de isenção de impostos para as emissoras de rádio 
e televisão.
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Prisão Especial

Alvo recorrente de controvérsias, a prisão especial volta ao centro do debate 
demandando questionamentos e interpretações divergentes.

Uma corrente de juristas entende que não existe autorização constitucional 
para separar cidadãos presos porque uns são mais instruídos do que outros.

Afirmam que o privilégio não é compatível com a Constituição Federal e, 
portanto, não deveria ser recepcionado no ordenamento jurídico.

O mesmo entendimento tem o Ministério Público Federal, que chegou a 
protocolar, no Supremo Tribunal Federal, a chamada Arguição de Descum-
primento de Preceito Fundamental (ADPF), sustentando que o dispositivo 
contribui para a perpetuação da seletividade do Sistema de Justiça Criminal, 
reafirmando a desigualdade e violando os princípios da dignidade humana 
e da isonomia.

Ou seja, não haveria razão nem critério razoável para se proceder à distin-
ção estabelecida no inciso VII do artigo 295 do Código de Processo Penal 
(CPP), que confere prisão especial a detentores de diploma de curso superior.

Para alguns especialistas, o procedimento apresenta uma visão equivocada, 
mostrando que o nosso grau de atraso se mede quando o próprio ordenamento 
jurídico reconhece que existe desigualdade.

A prisão especial, nesse caso, seria um reflexo da história da formação da 
sociedade brasileira, marcada por outros exemplos de distinção entre classes, 
como no Império, quando apenas militares ou homens ricos podiam votar.

O entendimento é de que o quadro exposto retrata um Brasil dividido 
por castas, em matéria de prisão cautelar: os comuns, os especiais e os super 
especiais.

Nada disso seria compatível com 
a igualdade de todos os brasileiros pe-
rante a lei, uma vez que o cuidado com 
a prisão provisória deve existir, porém, 
voltado à pessoa do criminoso (o que 

A PRISÃO ESPECIAL, SERIA UM 
REFLEXO DA HISTÓRIA DA 
FORMAÇÃO DA SOCIEDADE 
BRASILEIRA, MARCADA 
POR OUTROS EXEMPLOS DE 
DISTINÇÃO ENTRE CLASSES, 
COMO NO IMPÉRIO, QUANDO 
APENAS MILITARES OU 
HOMENS RICOS PODIAM 
VOTAR.
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fez, quem é e qual seu passado em matéria criminal).
Assim, a separação, por cautela e para preservação da dignidade e da vida 

humana, somente deve ser acolhido quando tiver relação aos fatos e não com 
os títulos.

A prisão especial seria também incompatível com o princípio da isonomia. 
Afinal, qual seria a diferença entre um preso provisório – ainda considerado 
inocente – com diploma e outro preso provisório sem diploma – também 
ainda considerado inocente?

Alguns juristas, no entanto, entendem que o nosso sistema penal é com-
plexo e simplesmente revogar o dispositivo que estabelece a prisão especial 
para quem tem curso superior poderia trazer implicações sérias, como os 
efeitos de se colocar um preso acusado de um crime menos grave em um 
local dominado por facções.

Argumentam que a prisão especial encontra respaldo nos princípios da 
isonomia e da presunção de inocência e que sua aplicação em local separa-
do dos presos com condenação definitiva deveria valer para todos os presos 
provisórios.

Nesse caso, a ilegalidade estaria em não se conceder o benefício a todos, 
faltando uma lei para regulamentar a extensão da prisão especial.

A prisão especial foi regulamentada em 1937, ano em que o então presi-
dente Getúlio Vargas deu início à implantação do regime denominado Estado 
Novo (1937-1945), período definido como a ditadura da Era Vargas, quando 
originou-se um contexto antidemocrático, de supressão de garantias funda-
mentais e manutenção de privilégios sem respaldo na igualdade substancial 
entre cidadãos.

Em 1941, o Código de Processo Penal (CPP) determinou as condi-
ções para alguém ser conduzido a quartéis ou à prisão especial, entre elas ter 
diploma de curso superior reconhecido no país.

Algumas alterações foram feitas desde então, ampliando os efeitos do 
dispositivo, a exemplo do que ocorreu em 1957, quando prefeitos e vereado-
res, mesmo sem diploma, passaram a ser beneficiados com a prisão especial.

Em 2001, uma nova lei definiu o que é uma prisão especial diferenciando a 
mesma da prisão comum. Na prática, a prisão deve ser igual a qualquer outra, 
mas separada das demais e ocupada somente por presos que se enquadrem 
nos critérios estabelecidos.
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O Código de Processo Penal diz que a cela pode ser um alojamento cole-
tivo. A norma determina que, se não houver estabelecimento específico para 
o “preso especial”, ele somente deve ficar em uma cela distinta, mas na mesma 
unidade, não podendo ser transportado com os presos comuns. Os demais 
direitos e deveres do preso especial serão os mesmos do preso comum.

A prisão especial só vale para preso provisório. Todas as determinações 
constam no artigo 295 do Código de Processo Penal, onde está estabelecido 
que as prisões especiais são válidas apenas para pessoas antes de condenação 
definitiva, condição em que se encontram os presos provisórios.

Alguém é preso provisoriamente quando a Justiça entende que a medida 
é necessária, por exemplo, para evitar a fuga do país, quando há risco para 
a sociedade ou quando as investigações podem ser comprometidas caso o 
suspeito fique em liberdade.

Se o preso for julgado e considerado culpado, as regras para a prisão 
mudam e muitas das determinações para prisão especial deixam de valer.

Nesse caso, presos já condenados serão separados de acordo com a gra-
vidade do crime praticado e se a integridade física, moral ou psicológica for 
ameaçada em razão da convivência com os demais presos, conforme prevê a Lei 
de Execução Penal, que regula como as sentenças e penas devem ser aplicadas.

Um preso considerado especial, portanto, pode, após a condenação, ser 
transferido depois para uma unidade ou cela em que dividirá espaços com 
presos sem diplomas. De acordo com o ‘Institute for Criminal Policy Rese-
arch’, que pesquisa sobre as estruturas judiciais no mundo, não existe sistema 
prisional em nenhum país no planeta que separe prisioneiros pelo seu nível 
de educação.

Se a existência dos privilégios da prisão especial para um determinado 
grupo de indivíduos é ou não justa e constitucional, cabe a reflexão.
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Política do 
pão e circo

Em razão do populismo penal, que não respeita a ciência nem os cientistas, 
não apresenta estatísticas criminais confiáveis e age sob a égide obscurantista 

do discurso enganoso, sem referência de paradigmas constitucionalistas – o 
Direito Penal perde cada vez mais o seu caráter de ultima ratio — último recurso 
a ser usado pelo Estado em situações de punição por condutas castigáveis.

Já são mais de três décadas de populismo penal midiático atuando direta-
mente sobre o Direito Penal. Inventado pelo ultraliberalismo norte-americano 
e inglês nos anos 70, o populismo penal é neoconservador no campo penal, 
ganhando força nos tempos atuais pelo neoliberalismo econômico, com as 
densas heranças escravagistas, aristocratas e oligárquicas no Brasil.

Nunca na história brasileira houve edição de tanta lei em matéria penal. 
O descompasso no campo legislativo nada soluciona e só trás mais problemas, 
como a hipertrofia do sistema penitenciário, que se encontra falido e cuja 
única função é encarcerar.

Totalmente ineficiente em termos preventivos, o populismo penal é um 
engodo da democracia, constituindo a base prática e discursiva da política 
pública mais irresponsável dos governos, porque confia em algo que não fun-
ciona, com a aplicação de medidas que tangenciam apenas os efeitos e nunca 
as causas do problema.

Tratando o Direito Penal como verdadeiro diploma legislativo de emer-
gência, ou seja, como válvula de escape para tudo que não se consegue resolver 
com políticas púbicas, os agentes do populismo penal buscam o apoio ou o 
consenso popular para suas erráticas e antidemocráticas teses, deixando bem 

nítida a relação nociva e a ameaça que 
representam para a aplicação de um di-
reito baseado nos ideais constitucionais.

Guiados por um discurso irracional, 
os agentes do populismo penal midia-
tizam a violência e propõem soluções 

TOTALMENTE INEFICIENTE 
EM TERMOS PREVENTIVOS, 
O POPULISMO PENAL É UM 
ENGODO DA DEMOCRACIA, 
CONSTITUINDO A BASE PRÁTICA 
E DISCURSIVA DA POLÍTICA 
PÚBLICA MAIS IRRESPONSÁVEL 
DOS GOVERNOS, PORQUE 
CONFIA EM ALGO QUE NÃO 
FUNCIONA, COM A APLICAÇÃO 
DE MEDIDAS QUE TANGENCIAM 
APENAS OS EFEITOS.
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milagrosas e fáceis para problemas extremamente complexos. Eles não agem 
com boa fé e têm plena consciência dos males que seus discursos causam.

O objetivo é fazer a população acreditar que a impunidade é sinônimo de 
falta de legislação penal, sendo este um ardiloso meio de controle social, que 
afronta diretamente a Constituição Federal.

De nada adianta reformar a legislação penal para reduzir os índices alar-
mantes de criminalidade se o Estado continuar ausente na garantia dos direitos 
básicos do cidadão. Se não houver políticas públicas anteriores às políticas do 
direito penal a questão da criminalidade não será resolvida.

Como perderam a capacidade de gerenciar os conflitos sociais e não têm 
nada a oferecer em termos de segurança para a população, os políticos pro-
curam iludir a sociedade, adotando uma política do pão e circo, com ações 
inócuas e ineficientes para debelar os problemas.

Sempre que um crime provoca o clamor popular, eles usam os holofotes 
da imprensa para propor leis que agradem a opinião pública no momento de 
revolta. Passado o clamor ou ante uma crise em outra área, esse movimento 
arrefece, mostrando que legislar para atender tão somente ao Vox Populi é 
desastroso.
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Medidas inconstitucionais

A Teoria da Divisão de Poderes, consagrada na obra ‘O Espírito das Leis’, 
do pensador francês Montesquieu, que – baseado na obra ‘Política’, do 

filósofo Aristóteles, e no livro ‘Segundo Tratado do Governo Civil’, de John 
Locke –  instituiu o Sistema de Freios e Contrapesos, para afastar governos 
absolutistas e evitar a produção de normas tirânicas, não vem tendo efeito 
prático no Brasil, com a acintosa supremacia do Executivo Federal em relação 
ao Congresso Nacional, na aprovação de Medidas Provisórias incompatíveis 
com os preceitos constitucionais.

Acobertado por uma pseudolegalidade à qual o Congresso Nacional se 
curvou, o Executivo Federal – enquanto detentor do poder político – vem 
subjugando o Legislativo, transformando o Parlamento brasileiro num almo-
xarifado da Presidência da República.

Valendo-se do artifício conhecido como “contrabando legislativo”, o Exe-
cutivo Federal enfia sistematicamente penduricalhos – as chamadas “emendas 
jabutis” – em Medidas Provisórias que versam sobre assuntos que não guardam 
nexo algum com o objeto principal da matéria analisada.

As Medidas Provisórias ganharam uma proporção gigantesca no Brasil 
e vêm sendo editadas ao bel prazer do presidente da República. Essa prática 
ditatorial à qual espantosamente o Brasil se acostumou mostra o autoritarismo 
do Executivo Federal que – aproveitando-se da preguiça do Congresso Na-
cional em legislar – insere no ordenamento brasileiro dispositivos casuísticos, 
gerando sérios danos à sociedade.

De acordo com o artigo 62 da Constituição Federal, em caso de relevância 
e urgência, o Presidente da República 
poderá adotar Medidas Provisórias, com 
força de lei, devendo submetê-las, de 
imediato, ao Congresso Nacional, quan-
do não existirem outros instrumentos 
jurídicos capazes de atuar sobre um 

ACOBERTADO POR UMA 
PSEUDOLEGALIDADE 
À QUAL O CONGRESSO 
NACIONAL SE CURVOU, O 
EXECUTIVO FEDERAL – 
ENQUANTO DETENTOR DO 
PODER POLÍTICO – VEM 
SUBJUGANDO O LEGISLATIVO, 
TRANSFORMANDO O 
PARLAMENTO BRASILEIRO 
NUM ALMOXARIFADO DA 
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA.
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determinado problema que exija a adoção do mecanismo.
Nesse aspecto, verifica-se flagrante violação à Constituição Federal, evi-

denciando um desvirtuamento na edição de atos provisórios a serem votados 
no Congresso Nacional que – abandonando por completo os valores éticos 
que lhe seriam próprios – vem renegando a sua atribuição institucional de 
suprimir os excessos e abusos do Presidente da República por meio dos ditos 
diplomas legais.

O processo legislativo brasileiro é muito complicado. Existe uma tradição de 
muita barganha, de envolvimento político na tramitação de leis no Congresso 
Nacional. Embora seja tarefa primordial do Parlamento a elaboração das leis, 
a agenda legislativa no Brasil está nas mãos do Executivo.

O próprio Parlamento se responsabiliza pela distribuição de poderes que 
favorecem o Executivo, cuja influência na aprovação de normas é nociva e gera 
instabilidade no sistema legal, causando uma verdadeira erupção de sentimento 
de litigiosidade e insegurança jurídica.

Embora saibamos que nenhum governante contemporâneo pode prescindir 
de instrumentos legislativos ágeis que lhe permitam enfrentar situações de 
urgência que tragam prejuízos graves à sociedade, ao Estado e à Nação, não 
é plausível que o Poder Executivo continue usurpando atribuições típicas do 
Legislativo, cuja pauta hoje é dedicada à alteração ou aprovação de Medidas 
Provisórias, deixando em segundo plano o seu papel constitucional e prioritário.

O Poder Legislativo precisa encontrar uma forma de conter a voracidade 
legiferante do Poder Executivo, diante da avalanche de Medidas Provisórias. 
Em que pese a provisoriedade dessas medidas, enquanto elas estão vigência 
deixam a sociedade apreensiva, uma vez que os abusos legislativos trazidos em 
seus textos têm mais caráter particular do que coletivo, beneficiando alguns 
em detrimento dos demais.
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Máquina de 
manipular multidões

Doze milhões de pessoas difundem hoje, no Brasil, notícias falsas com con-
teúdo deliberadamente produzido para ferir reputações, atacar instituições, 

criar convicções equivocadas e levar pessoas a tomarem decisões baseados em 
inverdades, soterrando versões confiáveis e fidedignas do jornalismo.

São as chamadas ‘fake news’, que transformaram os meios digitais de co-
municação em um campo minado, diante da ausência de mecanismos eficazes 
para contenção de material ardiloso que desvirtua deploravelmente o caráter 
dialético do jornalismo, cuja razão de ser é a descoberta de importantes verdades.

Revestidas de artifícios que lhe conferem aparência de verdade, as ‘fake 
news’ mostram o lado caliginoso do ser humano e chegam à enésima potência 
no Brasil, com práticas torpes de viés explicitamente suspeito. Elas sugam os 
recursos jornalísticos para se legitimarem como verdade diante de pessoas que 
– acreditando estar em contato com uma informação verídica –  são usadas 
como elo para compor uma corrente difusora de notícias falsas.

As ‘fake news’ surgiram com o advento das redes sociais, um espaço onde 
qualquer usuário pode ocupar a posição de produtor de informação e alcançar 
um público imensurável. Assim, posts em blogs, no Facebook, twitter, vídeos 
no YouTube e inserções em outras mídias e formatos digitais dão suporte a 
notícias, opiniões e comentários de pessoas comuns, pulverizando o que antes 
era exclusividade dos jornalistas.

Nesse jogo, há interesses econômicos – como a monetização de cliques – e 
políticos – como a destruição de reputações. Uma pesquisa da Universidade 
de São Paulo (USP) identificou vários sites brasileiros especializados em no-

tícias falsas no mundo da política. Eles 
atendem às audiências da direita e da 
esquerda, mostrando que a ingenuidade 
do público acontece dos dois lados do 
espectro ideológico.

Esses sites fazem de tudo para jus-

UMA PESQUISA DA 
UNIVERSIDADE DE SÃO 
PAULO (USP) IDENTIFICOU 
VÁRIOS SITES BRASILEIROS 
ESPECIALIZADOS EM NOTÍCIAS 
FALSAS NO MUNDO DA 
POLÍTICA. ELES ATENDEM ÀS 
AUDIÊNCIAS DA DIREITA E DA 
ESQUERDA, MOSTRANDO QUE 
A INGENUIDADE DO PÚBLICO 
ACONTECE DOS DOIS LADOS 
DO ESPECTRO IDEOLÓGICO.
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tificar uma mentira, conceito que ficou conhecido como “pós-verdade”. A 
novidade associada a esse neologismo consiste na popularização das crenças 
falsas e na facilidade para fazer com que os boatos prosperem.

A disseminação de notícias falsas gera implicações gravíssimas no campo 
jurídico. No aspecto penal, caso a divulgação da notícia falsa seja praticada 
com ciência do embuste e intenção de ofender alguém, poderá configurar 
crime contra a honra – calúnia, injúria ou difamação –, conforme previsão 
do Código Penal.

A disseminação de informação capaz de gerar pânico ou desassossego 
público, por sua vez, é tipificada pelo artigo 30 do Decreto-Lei 4.766/42. Pro-
vocar alarme, anunciar desastre, perigo inexistente, ou praticar qualquer ato 
que produza pânico são condutas classificáveis como contravenção penal, nos 
termos do artigo 41 da Lei de Contravenções Penais.

Entretanto, se as implicações penais atingem apenas os que, dolosamente, 
espalham falsidades pelos meios de comunicação, os efeitos civis podem ser 
mais abrangentes, alcançando também aqueles que, de forma imprudente, 
compartilham informações inverídicas. 

De acordo com o Código Civil, qualquer pessoa que causar prejuízos – 
materiais ou morais – a outro, ainda que por negligência ou imprudência, 
comete ato ilícito, passível de responsabilização, implicando em pagamento 
de indenização, multa em caso descumprimento, retratação, entre outras pe-
nalidades.

Ou seja, mesmo que a pessoa não tenha a intenção de causar danos, se 
não agir com razoável diligência para confirmar as informações que compar-
tilha –em especial aquelas que atribuem fatos ou falas a terceiros – poderá ser 
chamada a responder por eventuais danos causados.
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Limites da       
nossa democracia

Apesar de a Constituição Federal de 1988 ter redefinido a democracia e o 
respeito aos direitos humanos como pilares do Estado brasileiro, nosso 

país continua regido por uma série de leis, normas e códigos criados pelos 
militares que – valendo-se de medidas autoritárias – estabeleceram regras das 
principais áreas da administração pública, com orientações constitucionais 
que regravam um Estado autoritário.

O dado mostra que não houve concretamente no país um avanço decisi-
vo na construção de um novo caminho rumo à democracia plena, capaz de 
fazer com que as transformações reais sejam integralmente conquistadas pela 
atuação das forças democráticas.

Nossa democracia tem ainda muitos limites que infelizmente ainda não 
foram ultrapassados, diante da dificuldade para se chegar a consensos sobre 
mudanças estruturais, devido à resistência de alguns beneficiários do sistema 
ditatorial que até hoje continuam mandando no país.

O fato de a Constituição Federal ser a antítese da fase vivida no regime 
militar – garantindo todos os direitos que haviam sido retirados pela Ditadura 
e acrescentando outros nunca previstos antes da sua vigência – não garantiu 
a retirada de leis instituídas num período de extrema privação de direitos do 
nosso ordenamento jurídico.

São regras que trazem nitidamente as marcas de um período de chumbo, 
marcado pelas restrições às liberdades e à participação política, reduzindo a 
capacidade do cidadão de atuar na esfera pública, empobrecendo a circulação 
de ideias no país, com retaliações violentas aos jornalistas que ousassem fazer 

críticas ao regime. Na época, cunhou-se 
até o slogan “Brasil, ame-o ou deixe-o.”

Para cercear a liberdade de expressão 
e os direitos dos jornalistas foi criada, 
em 1967, a Lei de Imprensa. Ela pre-
via multas pesadas e até fechamento de 

NOSSA DEMOCRACIA TEM 
AINDA MUITOS LIMITES QUE 
INFELIZMENTE AINDA NÃO 
FORAM ULTRAPASSADOS, 
DIANTE DA DIFICULDADE 
PARA SE CHEGAR A 
CONSENSOS SOBRE MUDANÇAS 
ESTRUTURAIS, DEVIDO À 
RESISTÊNCIA DE ALGUNS 
BENEFICIÁRIOS DO SISTEMA
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veículos de comunicação, além de prisão para os profissionais de imprensa.
 Felizmente, a lei foi revogada, em 2009, pelo Supremo Tribunal 

Federal (STF), numa votação histórica onde o órgão colegiado considerou 
a lei incompatível com a atual ordem constitucional, acolhendo entendimento 
do ex-presidente da Corte, ministro Carlos Ayres Britto.

A educação brasileira também passou por mudanças intensas na Dita-
dura, com o controle sobre ideologia, engessamento do currículo e pressão 
sobre o cotidiano da sala de aula. As disciplinas de filosofia e sociologia foram 
substituídas pela de OSPB (Organização Social e Política Brasileira), 
caracterizada pela transmissão da ideologia do regime autoritário.

Na área de alfabetização, a grande aposta era o Mobral (Movimento 
Brasileiro para Alfabetização), uma contraposição do regime militar 
ao método elaborado pelo educador Paulo Freire, que ajudou a erradicar o 
analfabetismo no mundo na mesma época em que foi considerado “subversivo” 
pelo governo e exilado do país.

A Constituição Federal de 1988 foi uma resposta a tudo que o país viveu 
nos anos de chumbo. Com ela, foi possível firmar a ideia da dignidade da 
pessoa humana, da concepção do Estado como responsável pela garantia dos 
direitos fundamentais, da necessidade de respeito aos valores constitucionais, 
trazendo de volta o voto direto, proibindo a tortura e penas cruéis, revogando 
a censura, entre tantas mudanças importantes e imprescindíveis.

No entanto, mesmo com alguns avanços, nos deparamos com algumas 
conclusões desanimadoras, exigindo uma avaliação para sabermos se realmente 
as cláusulas pétreas são ainda o núcleo fundamental do nosso ordenamento 
jurídico.

A constatação é de as conquistas não aconteceram na extensão prevista. 
Com as constantes reformas de Estado capitaneadas pela onda neoliberal, os 
governantes não conseguiram traduzir todos os direitos constitucionais em 
ações capazes de reduzir as desigualdades sociais, diminuindo a distância 
entre pobres e ricos.
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Limites da imunidade

Os políticos brasileiros não têm uma percepção de si mesmos como poten-
ciais infratores da lei e – em tempos de moral social degenerada – querem 

se tornar invisíveis aos olhos da Justiça, imitando Giges, personagem do livro 
“A República”, do filósofo da Grécia Antiga, Platão, fundador da Academia 
de Atenas.

Na obra, Platão narra que, após uma tempestade, seguida de um tremor 
de terra, o chão se abriu e formou uma enorme cratera, onde Giges, um cam-
ponês, cuidava do seu rebanho.

Surpreso e curioso, Giges entrou na cratera e descobriu um cavalo de 
bronze cheio de buracos, através dos quais enfiou a cabeça, encontrando, no 
fundo do abismo, o cadáver de um homem, que trazia apenas um anel em um 
dedo. Ele tirou o anel e tratou de fugir do local.

Mais tarde, reunindo-se com outros camponeses para fazer o relatório do 
rebanho ao Rei, Giges colocou o anel no dedo e girou por acaso o engaste para 
o interior da mão e imediatamente tornou-se invisível para os demais presentes.

Admirado com a descoberta desse poder e seguro de si, dirigiu-se, sem 
titubear, ao Palácio, onde seduziu a rainha, assassinou o Rei, usurpou o trono 
e deu início a sua longa dinastia, cometendo inúmeros crimes.

É assim que muitos políticos se comportam favorecendo-se da invisibi-
lidade que a imunidade parlamentar lhes oferece, usando suas prerrogativas 
para agir contrariamente às virtudes da Justiça, subvertendo os valores morais 
da sociedade, como se fossem imunes à legislação vigente no país.

Uma das maiores mazelas sociais do Brasil – a corrupção – impera por-
que muitos políticos, em atos que não 
têm nenhuma conexão com o efetivo 
exercício da atividade política, cedem 
lugar às manobras escusas como se vi-
vêssemos numa aristocracia, onde uma 
elite política se coloca acima da lei.

É ASSIM QUE MUITOS POLÍTICOS 
SE COMPORTAM FAVORECENDO-
SE DA INVISIBILIDADE QUE A 
IMUNIDADE PARLAMENTAR 
LHES OFERECE, USANDO 
SUAS PRERROGATIVAS PARA 
AGIR CONTRARIAMENTE 
ÀS VIRTUDES DA JUSTIÇA, 
SUBVERTENDO OS VALORES 
MORAIS DA SOCIEDADE, 
COMO SE FOSSEM IMUNES À 
LEGISLAÇÃO VIGENTE NO PAÍS.
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 A Constituição Federal define, em seu artigo 53, a imunidade como 
direito dos parlamentares de falar, opinar e votar de forma livre e soberana, 
sendo estes invioláveis por suas opiniões, palavras e votos, protegidos de re-
taliações ou perseguições.

O problema é que muitos políticos confundem essas prerrogativas com 
privilégios pessoais e tentam transformar o instituto num “guarda-chuva” de 
práticas ilícitas generalizadas em relações privadas que caracterizam desvio 
de finalidade do instituto da imunidade parlamentar.

Essa visão de que a coisa pública não é de ninguém é decorrência dos 
privilégios políticos que marcaram o processo de formação do Estado, fazendo 
com que o Brasil – que formalmente é uma República – insista em ser ainda 
um país de súditos.

Os “yahoos” da política não deixam o Brasil concretizar o seu ideal repu-
blicano. Se eles lessem o noticiário da Escandinávia seriam capazes de dar um 
rim, cada um, para viver longe do exótico conceito nórdico de democracia.

Eles esquecem que a imunidade não é pelo mandato, mas sim para o 
mandato. O parlamentar a detém para o exercício de sua função, e não pelo 
exercício dela. É protegido para ser, e não por ser.

É princípio basilar do Estado Democrático de Direito a responsabilização 
de qualquer cidadão que infringe a lei, independentemente de sua graduação 
ou cargo que exerça.

Privilégios desvirtuados não podem ser considerados garantias constitu-
cionais, mas sim ofensa à ordem pública.

Prerrogativas obscuras traduzidas nas possibilidades de permitir desman-
dos, atos explícitos de corrupção, peculato, estelionato e outros golpes ainda 
não batizados na seara política brasileira representam a falência do Estado 
Democrático de Direito.
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Judicialização da saúde

A chamada judicialização da saúde – tentativa do paciente obter, por 
meio de ações judiciais, medicamentos, exames, cirurgias ou tratamentos 

aos quais não consegue ter acesso pelo Sistema Único de Saúde ou planos 
privados – tem crescido em ritmo acelerado, gerando acirrados debates sobre 
os deveres dos governos – nos níveis federal, estadual e municipal – quanto a 
esse direito universal, garantido pela Constituição Federal.

A judicialização da saúde no Brasil começou na década de 80 com a pro-
gressiva constitucionalização dos direitos sociais e com a resistência do Estado 
em prover, com efetividade, serviços médicos aos cidadãos.

Com o envelhecimento da população, crises econômicas e os constantes 
cortes nas verbas destinadas à saúde o problema foi se agravando, com pacientes 
acionando, cada vez mais, a Justiça, por saberem que as vias administrativas 
são lentas e a burocracia costuma mostrar-se insensível às necessidades in-
dividuais imediatas.

As demandas judiciais são dirigidas a dois endereços: empresas de planos 
de saúde e o Sistema Único de Saúde. As tutelas aos planos privados de saúde 
não são inesperadas e têm sido interpretadas como estratégia de defesa de 
usuários contra a mesquinharia das empresas que os comercializam.

O tema é delicado e tem um trajeto acidentado, suscitando muitas tensões, 
com os aspectos polêmicos dos processos judiciais relacionados à questão da 
saúde.

A resistência do Sistema Único de Saúde (SUS) em atender os pleitos 
para pagamento de medicamentos vem tornando letra morta as diretrizes para 

a organização de uma rede de serviços 
adequada ao cumprimento dos preceitos 
constitucionais.

A judicialização da saúde é uma 
questão polêmica e passou a estabele-
cer relações muito tensas, exigindo um 

AS DEMANDAS JUDICIAIS SÃO 
DIRIGIDAS A DOIS ENDEREÇOS: 
EMPRESAS DE PLANOS DE 
SAÚDE E O SISTEMA ÚNICO 
DE SAÚDE. AS TUTELAS AOS 
PLANOS PRIVADOS DE SAÚDE 
NÃO SÃO INESPERADAS E 
TÊM SIDO INTERPRETADAS 
COMO ESTRATÉGIA DE DEFESA 
DE USUÁRIOS CONTRA A 
MESQUINHARIA DAS EMPRESAS 
QUE OS COMERCIALIZAM.
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diálogo mais propositivo e uma orientação mais adequada para a atuação 
judicial, com a adoção de medidas para uniformizar a interpretação do con-
trovertido tema.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu pela sus-
pensão nacional dos processos que discutem o fornecimento, pelo Poder Pú-
blico, de medicamentos não incluídos em lista do Sistema Único de Saúde, 
sem impedimento dos juízes apreciarem demandas consideradas urgentes, a 
exemplo de pedidos de liminar.

A suspensão dos processos – determinada em razão da afetação de recursos 
repetitivos – não prevê vedação para o cumprimento de medidas cautelares 
já deferidas.

O entendimento é de que os recursos repetitivos não foram criados para 
trancar o julgamento das ações, mas para uniformizar a interpretação de temas 
controvertidos nos tribunais.

Sendo assim, não deve haver a negativa da prestação jurisdicional, no caso 
de fornecimento de assistência médica e farmacêutica aos que dela necessita-
rem, conforme estabelece a Constituição Federal.

O Superior Tribunal de Justiça decidiu também não incluir na descrição 
do tema que envolve a questão eventuais portarias que disponham sobre os 
medicamentos com fornecimento autorizado, tendo em vista que os atos nor-
mativos podem ser modificados pelo poder público.

A decisão do STJ de suspender as ações que tratam do fornecimento, pelo 
poder público, de medicamentos não listados no SUS ganhou repercussão na 
imprensa, em especial no jornal Folha de S.Paulo que, em editorial sem qual-
quer embasamento jurídico, critica os magistrados que lidam com a questão.

No mencionado editorial, o jornal esqueceu dizer, no entanto, que o papel 
inovador dos magistrados tem sido estratégico para a reconstituição de valores, 
recompondo na esfera social a noção de bem comum, devolvendo alento à vida.
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Garantias constitucionais

A Constituição Federal – lei fundamental suprema do país, que serve de 
parâmetro de validade a todas as demais espécies normativas, situando-se 

no topo do ordenamento jurídico – vem exercendo, desde a sua promulgação, 
uma influência marcante em todos os ramos do Direito.

Virtuosa, comprometida com a democracia, revogou antigas orientações 
constitucionais que regravam um Estado autoritário, ampliando o rol de di-
reitos fundamentais.

A atual Carta Magna foi promulgada simbolizando a liberdade, declarando 
o Estado Democrático de Direitos, tendo como características a soberania, 
cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da 
livre iniciativa e o pluralismo político. As mudanças que ocorreram ao longo 
dos anos exigem, no entanto, uma avaliação de erros e acertos, avanços e 
desafios que ainda devem ser enfrentados.

Assim, será possível saber se as cláusulas pétreas – fundamentais para o 
cidadão e para a sociedade – ainda continuam sendo o núcleo fundamental 
do nosso ordenamento jurídico, e se as perspectivas otimistas que existiam 
na época da Assembleia Nacional Constituinte foram, de fato, consolidadas.

É a Constituição que mais sofreu alterações com as reformas de Estado, 
capitaneadas pela onda neoliberal que se abateu inclusive sobre os direitos pre-
videnciários. Foram mais de 73 emendas e mais seis emendas de revisão desde 
a sua promulgação. Para se ter uma ideia, a Carta Magna dos Estados Unidos 
(EUA), que tem 34 artigos e 225 anos, recebeu até agora apenas 27 emendas.

Mesmo com os avanços, nos deparamos com algumas conclusões desani-
madoras. Após mais de três décadas do 
início do processo de redemocratização 
do país em mais de 27 anos após a pro-
mulgação da Constituição Cidadã, os 
brasileiros não conseguem garantir que 
seus direitos prevaleçam. As garantias 

É A CONSTITUIÇÃO QUE MAIS 
SOFREU ALTERAÇÕES COM 
AS REFORMAS DE ESTADO. 
FORAM MAIS DE 73 EMENDAS 
E MAIS SEIS EMENDAS DE 
REVISÃO DESDE A SUA 
PROMULGAÇÃO. PARA SE TER 
UMA IDEIA, A CARTA MAGNA 
DOS ESTADOS UNIDOS (EUA), 
QUE TEM 34 ARTIGOS E 225 
ANOS, RECEBEU ATÉ AGORA 
APENAS 27 EMENDAS.
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constitucionais não estão sendo respeitadas.
Nossa Carta Magna não vem sendo observada como deveria. A violência, 

a injustiça social e a corrupção só se agravaram. Ainda precisamos transformar 
direitos declarados em direitos efetivos.

Quando a Constituição foi promulgada, acreditava-se que ela seria o sufi-
ciente para transformar a realidade do Brasil. Infelizmente, o país ainda carrega 
vícios históricos de injustiça social, de absoluta confusão entre o público e 
o privado. É lamentáveis verificar a falta de efetividade das leis brasileiras e 
admitir que ao longo desse anos o país foi palco de um verdadeiro festival de 
normas de todos os tipos, a maioria desfavoráveis aos cidadãos.

São mais de 4,35 milhões de novas regras federais, estaduais e municipais 
editadas. Das 4,5 milhões de novas normas aprovadas nos últimos 25 anos, 
155.954 mil são federais e – além das mais de 70 emendas – incluem duas leis 
delegadas, 80 leis complementares, 4.762 leis ordinárias, 1.162 medidas pro-
visórias originárias, 5.491 reedições de medidas provisórias, 10.590 decretos 
federais e 133.793 normas complementares, o correspondente a uma média 
de 18,57 normas federais editadas por dia.

A quantidade de regras editadas corresponde a 518 novas normas por dia, 
ou 776 por dia útil, gerando um emaranhado confuso de assuntos, trazendo 
instabilidade e insegurança jurídica para os cidadãos brasileiros, que ficam 
impossibilitados de entender conteúdo das leis, inclusive para saber seus di-
reitos e obrigações.

No âmbito estadual, foram editadas mais de 1.136.185 normas, sendo 
259.889 leis complementares e ordinárias, 376.994 decretos e 499.301 normas 
complementares. Em média, foram editadas 135,28 normas por dia. Os muni-
cípios brasileiros são responsáveis pela edição de 3.061.526 normas, divididas 
em 542.745 leis complementares e ordinárias, 577.500 decretos, e 1.941.282 
normas complementares.

Das 4,35 milhões normas criadas a partir da promulgação da atual Cons-
tituição Federal, mais de 275 mil se re-
ferem a tributos. Dessas novas normas 
tributárias, 29,5 mil são federais, 85,7 
mil estaduais e 159,8 mil municipais. 
Chama a atenção a quantidade de taxas 
e impostos criados e modificados – na 

A QUANTIDADE DE REGRAS 
EDITADAS CORRESPONDE 
A 518 NOVAS NORMAS POR 
DIA, OU 776 POR DIA ÚTIL, 
GERANDO UM EMARANHADO 
CONFUSO DE ASSUNTOS, 
TRAZENDO INSTABILIDADE E 
INSEGURANÇA JURÍDICA PARA 
OS CIDADÃOS BRASILEIROS, QUE 
FICAM IMPOSSIBILITADOS DE 
ENTENDER CONTEÚDO DAS LEIS, 
INCLUSIVE PARA SABER SEUS 
DIREITOS E OBRIGAÇÕES.
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maioria dos casos, aumentados – no período.
Foram produzidas mais de 33 normas tributárias por dia, com a edição 

de 6,1 a cada hora útil. Ocorreram também 15 reformas parciais de natureza 
tributária, que resultaram na criação de inúmeros tributos, entre eles a Cofins, 
Cides, CIP, CSLL, entre outros.

Do total de normas editadas, 13,02% (566.847) permanecem em vigor. 
Atualmente, 20.082 normas tributárias estão em vigor. Cada empresa cumpre, 
em média, 3.507 normas tributárias. Para realizar o acompanhamento das 
modificações da legislação, as  empresas gastam cerca de R$ 45 bilhões por 
ano. Só para o ICMS, existem no país 27 legislações diferentes.

No Brasil, para ser considerado um especialista em impostos o cidadão 
deve conhecer pelo menos 30.384 artigos, 91.764 parágrafos e 293.408 incisos.  
Nunca o país produziu tantas leis quanto nas últimas duas décadas, muitas delas 
destinadas à lata de lixo da História por inconstitucionalidade ou irrelevância.

O fracasso das regras absurdas não inibe a fúria legiferante do Poder 
Legislativo. Atualmente tramitam no Senado mais de 700 projetos de lei e, 
na Câmara Federal, mais de quatro mil proposições para criação de normas.

Diante de tantas e tão extravagantes normatizações resultantes da compulsão 
na produção de regras legais, as leis essenciais também acabam negligenciadas.

Falta senso de objetividade aos legisladores brasileiros, que desconhecem 
o ensinamento do historiador romano Cícero, para quem “o mais corrupto 
dos Estados tem o maior número de leis”. O excesso só serve para confundir.
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A ameaça do 
populismo

Num ciclo de democratização ainda não consolidado, o Brasil passa por 
um grande retrocesso político com a presença cada vez mais forte do 

populismo que – com forte carga autoritária, empregando as dicotomias “nós 
versus os outros”, “tradição versus progresso”, “a nova política versus a velha 
política” – insiste em resolver todos os problemas com fórmulas sedutoras e 
inconsistentes.

O populismo é hoje um mal presente na nossa tênue democracia e ameaça 
o futuro do Brasil. Com ele, os atores políticos reivindicam a ideia de demo-
cracia, mas – numa grande convergência de demagogias – agem contra o país, 
gastam o que não produzem e ainda culpam os outros quando a festa acaba.

É por isso que o Brasil funciona sob um pêndulo que puxa todos os atores 
políticos para um de seus polos, transformando-os em repetições de atores 
passados. Por mais que gostemos de pensar o contrário, o Brasil é um país 
no qual o passado nunca passa. Se tivéssemos a capacidade de fazer melho-
res escolhas políticas não seríamos assombrados pelo peso da repetição e da 
reincidência contínua do populismo.

Para os líderes populistas, pouco importa seguir o ordenamento jurídico. 
Com esse comportamento, eles lançam por terra qualquer noção de Estado 
Democrático de Direito, submetendo as instituições à irracionalidade das mul-
tidões, sem considerar que essas instituições foram constituídas pelo homem 
nas eras de organização social e sobreviveram aos testes impostos pela história.

Essa prática afeta negativamente a democracia, banaliza a cidadania e fragiliza 
as instituições, pois não há preocupação com a criação de um Estado eficiente, 
neutro e previsível. O populismo está 
intimamente associado à decadência do 
Estado com o assistencialismo clientelis-
ta, a tributação excessiva, a apropriação 
indevida de recursos e outros casuísmos 
destinados à perpetuação no poder.

É POR ISSO QUE O BRASIL 
FUNCIONA SOB UM PÊNDULO 
QUE PUXA TODOS OS ATORES 
POLÍTICOS PARA UM DE SEUS 
POLOS, TRANSFORMANDO-OS 
EM REPETIÇÕES DE ATORES 
PASSADOS. POR MAIS QUE 
GOSTEMOS DE PENSAR O 
CONTRÁRIO, O BRASIL É UM 
PAÍS NO QUAL O PASSADO 
NUNCA PASSA. 
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Pelo que se traduz numa leitura da atual conjuntura política, os brasileiros 
– infelizmente – continuam expostos à aventura populista, que quanto mais 
avança mais enfraquece as instituições. Precisamos quebrar esse círculo vicioso 
e defender – com mais ênfase – o princípio da liberdade contra as manobras 
populistas que – antes de “direita” e hoje de “esquerda” – colocam em jogo a 
liberdade política dos cidadãos.

O populismo é a aberração da prática democrática. Ele não assegura o 
pluralismo e as liberdades individuais e coletivas. Manipula o povo em benefício 
de desejos pessoais, fomentando a ilusão das massas, contrariando a demo-
cracia, cuja essência é garantir aos cidadãos participação ativa nas atividades 
políticas, elegendo seus representantes sem sofrer nenhum tipo de sanção.

Os políticos populistas apresentam aos eleitores um discurso sedutor an-
corado no superficialismo, vendendo a imagem de que as riquezas são frutos 
do Estado e, assim, ninguém precisa fazer esforço para melhorar de vida. Se 
alguma vai mal, a culpa sempre é do capitalismo e do imperialismo. Eles não 
falam de igualdade e de oportunidades para os cidadãos cuidarem de seu 
destino de acordo com seus méritos.

Em nome de uma ideia difusa de “libertação” ou da “defesa nacional” 
contra um inimigo externo, os políticos populistas adulteram a democracia, 
intervém na economia, personalizam o que é público, apadrinham segmentos 
da sociedade e corrompem agentes do Estado e atores da sociedade, trazendo 
graves prejuízos para o desenvolvimento político, econômico e social do país.

Nossa democracia exige transparência e não pode ficar a mercê de humo-
res e excitações de cada momento, que mudam ao sabor do talento retórico 
de populistas que seguem alimentando medos e anseios, reduzindo a popu-
lação a uma massa politicamente amorfa que acaba por apoiar interesses de 
manipuladores.

Não podemos nos deixar seduzir pelo populismo, que é pernicioso e obli-
terou as questões que afetam a vida comum. Quando ocupam altas posições, 
os políticos que têm inclinações populistas provocam uma completa degene-
ração da democracia e deixam de nutrir apreço pelo espírito democrático e 
pelo império da Lei, que são fundamentais para a manutenção das liberdades 
políticas e individuais.

O cenário político brasileiro se mostra tomado por várias tendências ca-
rentes de uma orientação política bem articulada. Essa ausência de organização 
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ideológica favorece o populismo, com as camadas populares se entregando 
facilmente a lideranças que fortalecem sua carreira política, mesmo não de-
monstrando qualquer compromisso com as massas.

Sempre que a população elege políticos populistas, ela coloca em jogo o 
futuro inteiro de uma Nação. A esses políticos interessa apenas políticas com 
resultados de curto prazo. Com notória irresponsabilidade com o dinheiro 
dos contribuintes, eles valorizam somente as curvas de popularidade, em de-
trimento do futuro do país. 
O povo – apesar das evidências de que o inimigo que impede o seu desen-
volvimento e perpetua sua pobreza se encontra dentro do Estado – não se 
convence de que está sendo usado pelos populistas como extensão de seus 
quintais para tirar proveitos pessoais e colocar em prática projetos escusos.
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A violência secular 
contra as mulheres

A luta do segmento feminino pelos seus direitos tem natureza universal com 
esforços coletivos de todos os que se preocupam com os direitos humanos. 

A História testemunha que nenhum ser humano sofreu tanta opressão e 
violência em tão longo tempo como as mulheres, numa feroz exclusão do gozo 
das mais básicas garantias, sendo elas estigmatizadas com os mais sinistros 
símbolos desabonadores, negativos, hostis. 

Os registros históricos apontam que, por séculos, as mulheres foram equi-
paradas por ascetas ao pecado, sendo consideradas instrumentos do diabo 
para propagar o pecado mortal na Terra. Vistas como “bruxas” muitas delas 
eram queimadas num castigo mortal. 

No século XVII, foram queimadas mais de um milhão de mulheres acu-
sadas de bruxaria. Mutiladas em países da África com a supressão do clitóris, 
censuradas em países islâmicos onde são proibidas de exibir o rosto, subju-
gadas como escravas e prostitutas em regiões da Ásia, deploradas como filha 
única por famílias chinesas, são as mulheres que carregam o maior peso da 
opressão e violência no mundo; 

Na antiguidade clássica e até muito recentemente, as mulheres eram ex-
cluídas da cidadania, preenchendo uma categoria odiosa de pré-cidadãs ou 
cidadãs incompletas dentro de um conceito de cidadania restritiva. 

Na antiga Grécia, as mulheres, juntamente com os metecos (estrangeiros) 
e os escravos, não se incluíam no raio de abrangência da cidadania. Num país 
instável e de terreno movediço como o Brasil, que vem negando ainda muitos 
direitos às mulheres, a cidadania feminina não conseguiu ser um parâmetro 

invariável da democracia, mostrando 
que esta ainda não foi plenamente con-
quistada.

As relações desiguais de poder em 
que estiveram e ainda estão implicados 
homens e mulheres fogem às marcas 

NA ANTIGUIDADE CLÁSSICA E 
ATÉ MUITO RECENTEMENTE, 
AS MULHERES ERAM 
EXCLUÍDAS DA CIDADANIA, 
PREENCHENDO UMA 
CATEGORIA ODIOSA DE 
PRÉ-CIDADÃS OU CIDADÃS 
INCOMPLETAS DENTRO DE 
UM CONCEITO DE CIDADANIA 
RESTRITIVA
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de gênero para situarem-se no plano da violação dos direitos fomentada pela 
injustiça cultural dos preconceitos, estereótipos e padrões discriminatórios, 
que constrói a identidade de homens e mulheres, atribuindo-lhes diferentes 
papéis na vida social, política, econômica, cultural e familiar. 

A violenta desigualdade entre homens e mulheres nesse cenário injusto 
compromete a democracia e penaliza a sociedade em todos os níveis de de-
senvolvimento. 

As injustiças e estereótipos presentes no Brasil impedem as mulheres de 
exercer suas liberdades, fazer suas próprias escolhas, controlar os próprios 
corpos e as próprias vidas e de participar de decisões que definem o curso da 
sociedade, da mesma forma que os homens fazem. 

Embora as mulheres estejam reagindo para mudar o atual cenário, bus-
cando suas vozes e reunindo sua coragem contra aqueles que agem de maneira 
predatória contra o segmento feminino com velhas e novas práticas – visíveis 
e invisíveis – a realidade desse segmento ainda está muito aquém do ideal 
normativo e do marco constitucional adotado pelo Estado. 

Até mesmo quando as proteções e garantias legais se fazem presentes, os 
braços do Estado no Brasil não são suficientemente longos para neutralizar 
as profundas tradições culturais que continuam relegando as preocupações 
das mulheres à esfera privada. 

Os papéis tradicionais de mulheres e homens no Brasil estão ainda tão 
entranhados que a implementação de leis que desafiam a subordinação “na-
turalizada” das mulheres tornou-se um desafio crítico no país. 

Como fruto da sua luta, as mulheres alcançaram grande visibilidade social, 
que se traduziu em importantes avanços. Porém, é importante ressaltar que 
mesmo com as conquistas alcançadas é necessário uma constante vigilância, 
uma vez que no Brasil um longo caminho ainda separa a lei da realidade. 

Desigualdades de gênero, classe, raça e etnia ainda permeiam a sociedade 
brasileira, que precisa estar cada vez mais consciente dos mecanismos legais e 
das políticas disponíveis para a efetivação 
dos direitos das mulheres.

Enquanto o Brasil não aprimorar 
suas políticas sociais, os obstáculos que 
inviabilizam o pleno exercício da cida-
dania das mulheres continuarão criando 

AS INJUSTIÇAS E 
ESTEREÓTIPOS PRESENTES 
NO BRASIL IMPEDEM AS 
MULHERES DE EXERCER 
SUAS LIBERDADES, FAZER 
SUAS PRÓPRIAS ESCOLHAS, 
CONTROLAR OS PRÓPRIOS 
CORPOS E AS PRÓPRIAS VIDAS 
E DE PARTICIPAR DE DECISÕES 
QUE DEFINEM O CURSO DA 
SOCIEDADE, DA MESMA FORMA 
QUE OS HOMENS FAZEM. 
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impasses de difícil superação. Pertencer à espécie humana deveria ser o único 
critério para a titularidade de direitos humanos. 

No Brasil, entretanto, não existe uma justaposição entre ser humano do 
ponto de vista biológico e ser sujeito de direitos. O critério de sexo no país 
vem demarcando a menos valia das mulheres traçando, assim, um caminho 
de menor titularidade. 

A escassa participação da mulher brasileira em esferas do poder político 
vem ecoar a ausência secular dos espaços de decisão na vida política e civil em 
condições de igualdade com os homens. No Brasil, os conceitos normativos 
relacionados a gênero não se modificaram.

Os livros do passado e do presente seguem utilizando uma linguagem 
masculina, ocidental e branca. Os debates de gênero ocupam um lugar mar-
ginal nos livros, sendo um fator para aniquilar direitos.

Entretanto, há de se reconhecer que mesmo privadas, ao longo dos sé-
culos, do exercício pleno de direitos e submetidas a abusos, as mulheres têm 
exercido papel relevante na ampliação da sua cidadania com a consciência de 
que o avanço da participação feminina nas esferas da vida social e política são 
meio de construir uma democracia mais justa, mais fraterna, mais humana.

Cada vez mais surgem pautas de reivindicações de mulheres para garantir 
o efetivo combate à violência de gênero e à igualdade em representatividade 
política. 

O avanço dessas demandas tornou possível a realização de tratados, para 
levar nosso país a alcançar um padrão mínimo de direitos das mulheres. Apesar 
disso, há ainda muita coisa a resolver quanto à essa questão no Brasil, que é 
o quinto país que mais mata mulheres no mundo. 

Demonstrar indignação temporária e continuar virando as costas para 
o que acontece com as mulheres não é a resposta diante da grande escala de 
violência e da devastadora violação de direitos do segmento feminino. 

A solução do problema deve ocorrer dentro dos mecanismos do Estado 
Democrático de Direito, com a premissa de que homens e mulheres se equi-
valem em direitos e obrigações.
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Cidadãos invisíveis

Até hoje não se sabe exatamente o número de pessoas consideradas inim-
putáveis (isentas de pena), que – em razão de deficiência mental e num 

momento de surto psicótico – cometeram um crime.
Graves violações aos direitos fundamentais são praticadas contra a po-

pulação que cumpre medida de segurança no país — tratamento imposto a 
pessoas com transtornos mentais que cometeram crimes sem compreender 
o caráter ilícito do ato.

São milhares de sobreviventes da clausura compulsória, que por trás de 
grades, contidos em leitos, andam por pátios de instituições envelhecidas, 
mostrando o retrato fiel de um sistema medieval e desumano.

Os tempos de confinamento superam a pena máxima permitida no país, 
fazendo com que essas pessoas atravessem os muros de um dos regimes mais 
cruéis de apartação social. A pergunta não é “quando”, mas sim “se” chegará 
o dia de ganhar a liberdade.

É muito difícil libertar pessoas consideradas inimputáveis confinadas em 
Estabelecimentos de Custódia e Tratamento Psiquiátrico. Isso porque mesmo 
com toda a documentação necessária para sair falta local para recebê-los.

Os laços familiares não existem mais. Assim, elas ficam internadas em 
regime de abandono perpétuo. Dentro da unidade são classificadas formal-
mente como “problema social”.

Já idosas, elas continuam esperando que o Estado os corporifique para 
além dos números, respeitando suas necessidades existenciais ignoradas em 
vários domínios da vida.

Precisamos romper essa inércia, dando o primeiro passo para o enfren-
tamento político e humanitário da questão.

O direito de estar no mundo é um direito humano, sendo este o mais 
diretamente violado pelo regime de asilamento compulsório e pelo tempo 
indeterminado imposto pela medida de segurança no Brasil.
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Civilização de empréstimo

O Brasil continua sendo o país das incertezas e permanece patinando para 
alcançar taxas de crescimento, condenando-nos a viver dentro de limites 

medíocres, com imensa desigualdade social, forte cultura servil, sistema pú-
blico ineficiente, violência, pobreza, fome, saúde precária, qualidade de ensino 
inaceitável e cidadãos invisíveis jogados numa sociedade que não os acolhe.

O país precisa redesenhar a sua história e resolver os problemas sociais 
ainda enraizados nos tempos da colonização, período em que o país vivia 
“num ambiente completamente fictício de uma civilização de empréstimo”, como 
chegou a dizer, em vida, o saudoso jornalista e escritor Euclides da Cunha, na 
resenha intitulada “história de uma longa e persistente desilusão”.

Publicada no final da primeira fase da República, a resenha de Euclides da 
Cunha constituiu-se num espantoso prenúncio das mazelas sociais e econô-
micas que vivemos com a desconexão entre o Brasil profundo e a elite política 
neoliberal que conduz os destinos do país hoje.

A verdade é que o Brasil entrou em colapso. Nossa economia estagnou, 
asfixiada por regulações, tarifas e uma carga tributária elevadíssima, acompa-
nhada do esbanjamento do dinheiro público por Governos constantemente 
envolvidos em escândalos de corrupção.

Os políticos corruptos – que fecham os olhos frente à realidade e optam por 
viver dentro de uma bolha atribuindo, de forma perversa, o nosso atraso ao 
mundo exterior – esquecem que cabe a eles redesenhar a história do país. Ao 
contrário disso, eles investem na despolitização da população com estratégias 
de manutenção e prolongação do poder dos grupos que hoje dominam o país.

Nossos políticos reduzem nossa 
democracia a discursos conservadores, 
retrógrados, repressores, extremistas, 
polarizados, tendo como componente 
o ódio perpetuado em demasia nas redes 
sociais na Internet, sem o mínimo de 

A VERDADE É QUE O BRASIL 
ENTROU EM COLAPSO. NOSSA 
ECONOMIA ESTAGNOU, 
ASFIXIADA POR REGULAÇÕES, 
TARIFAS E UMA CARGA 
TRIBUTÁRIA ELEVADÍSSIMA, 
ACOMPANHADA DO 
ESBANJAMENTO DO DINHEIRO 
PÚBLICO POR GOVERNOS 
CONSTANTEMENTE 
ENVOLVIDOS EM ESCÂNDALOS 
DE CORRUPÇÃO.
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reflexão sobre os problemas que afligem a sociedade.
Tem faltado compromisso com o futuro da nação. Falta planejamento, 

rumo e objetividade. Nossos gestores não mostram eficiência na gestão pública 
e não têm compromisso com o futuro da nação.  

No que depender dos gestores públicos não teremos futuro do qual iremos 
nos orgulhar. De nada adianta ser a sexta economia do planeta se temos na 
contramão um dos piores sistemas educacionais do mundo, um IDH (Índice 
de Desenvolvimento Humano) que não é satisfatório e bolsões de miséria 
em todos os cantos do país.

Nossa grandeza econômica contradiz com a nossa condição de socie-
dade que convive e aceita como sendo naturais as desigualdades sociais e de 
oportunidades em nosso cotidiano. Nossos governantes estão enterrando o 
presente e acabando com o futuro.

Falta sensibilidade como os temas políticos e sociais para que possamos 
romper com a cultura de simplificação da vida, da sociedade e da política.

Enquanto assistimos ao espetáculo de descaso e omissão dos nossos go-
vernantes, grande parte da nossa juventude permanece pobre, desempregada, 
morrendo vítima da violência e compondo a imensa maioria da população 
carcerária.

A situação piora cada vez mais. Os investimentos na educação são na 
prática presentes de gregos para troianos. No Nordeste brasileiro, 68% das 
crianças e adolescentes de até 17 anos vivem em situação de extrema pobre-
za, determinante para a escolaridade, pois a faixa de renda familiar influi na 
frequência escolar, com reflexos no nível de educação.

Apenas 13,9% dos jovens com até 24 anos estão na universidade. Na mes-
ma faixa etária apenas 36,8% possuem o Ensino Médio completo. Metade 
da população brasileira de até 24 anos (mais de19 milhões), sequer possui 
o Ensino Médio completo, o que acarreta problemas de sobrevivência, com 
decisiva influência na qualificação profissional e na violência.

Dos jovens entre 18 e 24 anos apenas 
37,9% possuem 11 anos de estudos. Mais 
de um milhão e trezentas mil crianças, 
entre 8 e 14 anos de idade, matriculadas 
em escolas, não sabem ler nem escrever.

Entre os brasileiros com idade supe-

ENQUANTO ASSISTIMOS AO 
ESPETÁCULO DE DESCASO 
E OMISSÃO DOS NOSSOS 
GOVERNANTES, GRANDE 
PARTE DA NOSSA JUVENTUDE 
PERMANECE POBRE, 
DESEMPREGADA, MORRENDO 
VÍTIMA DA VIOLÊNCIA 
E COMPONDO A IMENSA 
MAIORIA DA POPULAÇÃO 
CARCERÁRIA.
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rior a 25 anos mais de 52% possuem menos de oito anos de estudos e sequer 
completaram o ensino fundamental. As dificuldades nos estudos se refletem 
no emprego e na própria vida dos jovens, cuja maioria vive à margem da 
sociedade e vagam pelo país imersos na marginalidade.

Quase três milhões de jovens não estudam, não trabalham e estão aban-
donados pelo Estado Brasileiro. O país possui mais de meio milhão de pessoas 
nas penitenciárias, das quais cerca de 80% são jovens de até 24 anos.

A principal causa da morte de jovens é a violência. Nas famílias abastadas 
por conta do trânsito e nas de menor renda por assassinatos. O Brasil é o se-
gundo país em desigualdade no mundo e essa situação ainda prevalecerá por 
muitos anos com o descalabro do Estado estacionário brasileiro.
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Codificação	
das leis civis

Elaborado para adequar a legislação à evolução da sociedade e ao texto 
constitucional de 1988, o atual Código Civil, sancionado em 2002, trouxe 

mudanças sinalizadoras de uma nova época. 
Antes dele, as relações sociais no país eram regidas pelo Código Civil de 

1916, cujo trabalho de elaboração coube ao jurista cearense e professor da 
faculdade de Direito de Recife, Clóvis Beviláqua.

Ainda que os textos do antigo e do atual Código tratem da codificação 
das leis civis, ambos foram movidos por ideias jurídicas distintas. Projetado 
para uma sociedade rural e patriarcalista, o Código de 1916 tinha um espírito 
fortemente individualista, baseando-se nos princípios liberais clássicos da 
propriedade privada quase que absoluta e na autonomia privada irrestrita.

Na seara do Direito de Família, a legislação colocava o homem em posição 
de preponderância em relação à mulher, consagrando a família constituída 
pelo casamento como a única a merecer proteção do Estado. 

Em função disso, não tardou em envelhecer, diante de fenômenos como 
a urbanização, a emancipação da mulher e a sociedade de massas.

Ao contrário da legislação de 1916 – que se revestia de uma visão com 
forte dose de conservadorismo – o atual Código Civil priorizou os avanços da 
ciência e da tecnologia para reger as relações sociais numa estrutura cultural 
marcada por novos valores.

Responsável pela sua elaboração, o jurista Miguel Reale procurou trazer 
uma legislação mais permeável às mudanças, levando em consideração as 
relações da vida em sociedade. O Código trouxe mais de dois mil artigos que 
alteraram questões centrais da vida da 
população. Mesmo assim, sofreu muitas 
críticas logo que foi promulgado.

É importante frisar que, embora seja 
nominado de “Código de 2002”, na ver-
dade ele só passou a vigorar efetivamente 

AO CONTRÁRIO DA 
LEGISLAÇÃO DE 1916 – 
QUE SE REVESTIA DE UMA 
VISÃO COM FORTE DOSE DE 
CONSERVADORISMO – O ATUAL 
CÓDIGO CIVIL PRIORIZOU OS 
AVANÇOS DA CIÊNCIA E DA 
TECNOLOGIA PARA REGER 
AS RELAÇÕES SOCIAIS NUMA 
ESTRUTURA CULTURAL 
MARCADA POR NOVOS 
VALORES.
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em 11 de janeiro de 2003, pois tivemos um ano de vacatio legis (um Código 
ainda vigendo e outro já publicado).

Antes de entrar em vigor, ele passou 26 anos tramitando no Parlamento 
Federal. Enquanto o projeto dormia nas gavetas do Congresso Nacional, o velho 
Código permaneceu em vigor e o legislador começou a criar microssistemas 
protetivos para a mulher, para a criança e o adolescente, e para o consumidor.

Após a Constituição Federal de 1988, seu exame foi retomado. Nessa nova 
fase de elaboração, muitas emendas foram feitas ao projeto de reforma a fim 
de adequá-lo ao texto constitucional. Apesar do longo tempo de tramitação 
legislativa, o texto conseguiu eliminar muitas ideias ultrapassadas.

Assim como a Carta Magna de 1988, o atual Código Civil foi concebido 
sob a terceira geração dos Direitos Humanos, ou seja, valorizando a dignida-
de da pessoa humana e a solidariedade que deve estar presente na sociedade 
contemporânea massificada.

Trata-se de uma lei que soube explorar as chamadas cláusulas gerais, como 
a função social, os bons costumes e a boa-fé, entre outras questões que carecem 
de conceituação estática e definida.

Nesse contexto, promoveu uma renovação doutrinária e jurisprudencial, 
com destaque para a grande quantidade de obras e estudos publicados nos 
últimos quinze anos acerca das inovações apresentadas.

Malgrado algumas imperfeições, o atual Código Civil, em geral, representou 
um notável avanço para as instituições civis. Diversos novos institutos foram 
inaugurados com a legislação.

No âmbito dos contratos, importantes inovações surgiram com a previsão 
de regras gerais, notadamente aquelas que consagram os princípios da função 
social e da boa-fé objetiva (artigos. 421 e 422), as que regem o contrato preli-
minar e as que inserem no seu bojo o instituto da resolução por onerosidade 
excessiva.

Na seara da responsabilidade civil, desperta atenção a tipificação da te-
oria do risco, presente no parágrafo único do artigo 927 do Código. Outras 
inserções, como a responsabilidade subsidiária e mitigada dos incapazes e a 
redução equitativa da indenização nos casos em que se apurar desproporção 
entre a gravidade da culpa e o dano, marcam a tônica da renovada concepção 
do instituto.

No campo do direito das coisas, foram criados direitos reais inexistentes 
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no Código de 1916, como o direito do promitente comprador de imóvel e a 
superfície, sendo esta uma das mais importantes hipóteses de aproveitamento 
racional e concessão de função social aos imóveis.
O Direito de Família – o mais dinâmico dos ramos do Direito Civil – 
também passou por importantes reformas, com mudanças no casamento e a 
previsão da união estável e do bem de família. 

Diversas mudanças, entretanto, ocorreram após a edição do texto legal. A 
adoção foi deslocada para o regramento contido no Estatuto da Criança e do 
Adolescente, tendo havido também a inclusão da figura da guarda comparti-
lhada e dos alimentos pré-natais (previstos na Lei nº 11.804/2008 e também 
conhecidos como alimentos gravídicos).

Ao todo, 23 artigos do Código tiveram nova redação, 39 foram incluídos e 
19 revogados. Dentre as principais modificações, pode-se destacar o Capítulo 
IV, que tratava da adoção. Ele foi inteiramente revogado, restando apenas o 
artigo 1.618, dispondo que o Estatuto da Criança e do Adolescente rege a 
adoção de crianças e adolescentes.

O regime do divórcio também sofreu alterações, especialmente pela pre-
visão do divórcio extrajudicial e pelo advento da Emenda Constitucional nº 
66/2010, que passou a permitir a decretação do divórcio sem a necessidade de 
prévia separação judicial ou de fato pelo casal por determinado lapso temporal.

Apesar de alguns avanços, ainda há quem aponte defeitos. Dizem que o 
Código é anacrônico e revela uma sociedade que não mais existe. Vários ju-
ristas o taxam de “desatualizado”. Os críticos afirmam também que o texto é 
muito confuso, pouco linear e apenas uma cópia reciclada do Código de 1916.
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Controle ideológico

O Governo Federal perdeu totalmente o controle sobre as concessões de 
emissoras de Rádio e Televisão no Brasil, onde se perpetua um ambiente 

regulatório desorganizado e marcado pela falta de transparência, sem critérios 
isonômicos.

Muitas ilegalidades se embrenham na base do sistema de rádios e TVs 
no país, gerando prejuízos para a liberdade de imprensa, afrontando a Cons-
tituição Federal.

A lista de ilegalidades combinada com a frouxa fiscalização por parte do 
Governo Federal resulta no surgimento de oligopólios e em uma situação de 
pouca diversidade de vozes e ideias, algo danoso à democracia e à represen-
tação dos diversos grupos que compõem a sociedade.

Emissoras de Rádio e TV são bens públicos e devem servir aos interesses 
da sociedade e não aos do mercado e de doutrinas que exercem controle 
ideológico sobre os cidadãos.

Os atuais critérios de concessões dessas emissoras têm beneficiado ma-
joritariamente os políticos, embora a Constituição Federal, em seu artigo 54, 
os proíba expressamente de terem permissões de empresas concessionárias 
de radiodifusão.

A presença de políticos como sócios ou proprietários de órgãos de comu-
nicação é notável, diante da força que esses veículos possuem na exposição 
de ideologias políticas.

No Brasil, 271 políticos são sócios ou diretores de empresas de radiodi-
fusão. Esses números não contabilizam aqueles que têm relações informais 

ou indiretas, que acontecem por meio 
de parentes ou “laranjas”.

 Dos partidos políticos registrados 
no Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), 20 deles estão representados por 
políticos como proprietários de veículos 

NO BRASIL, 271 POLÍTICOS SÃO 
SÓCIOS OU DIRETORES DE 
EMPRESAS DE RADIODIFUSÃO. 
ESSES NÚMEROS NÃO 
CONTABILIZAM AQUELES QUE 
TÊM RELAÇÕES INFORMAIS 
OU INDIRETAS, QUE 
ACONTECEM POR MEIO DE 
PARENTES OU “LARANJAS”.
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de radiodifusão.
 Os políticos do DEM saem na frente com 58 veículos, representando 

24,1% do total da classe social de meios de comunicação.
Os filiados ao PMDB aparecem em segundo lugar com 48 veículos em 

seu poder (17% do total), seguido dos políticos do PSDB com 43 canais de 
TV ou rádios.

São 147 prefeitos, 55 deputados estaduais, dois governadores, 48 depu-
tados federais e 20 senadores com vínculo direto e oficial com os meios de 
comunicação.

Não pode ser descartada a possibilidade desses veículos de comunicação, 
em dado momento, servirem para manter uma relação direta com o eleitorado.

Existe uma influência velada da administração das emissoras e uma pu-
blicidade subliminar nos veículos que fabricam políticos, mantêm a base de 
sustentação e lançam novas candidaturas.

Como as regras do jornalismo de qualidade se contrastam com os interesses 
da classe política, discute-se até que ponto os veículos de comunicação ligados 
a ela agem com isenção no processo de elaboração da notícia.

Prevalece sempre o interesse político. Criou-se uma praxe para que po-
líticos viabilizem a concessão de outorgas para os seus respectivos Estados, 
beneficiando amigos e seguidores.

Por outro lado, desde a década de 60, a configuração do sistema de redes 
nacionais de comunicação vem sendo construída com forte apoio dos recursos 
públicos num modelo de negócio baseado na afiliação de grupos regionais 
privados aos conglomerados nacionais.

Se por um aspecto esse modelo é um sucesso do ponto de vista econômi-
co e empresarial, por outro lado ele acaba representando um fracasso para a 
cultura brasileira que, apesar de reconhecidamente rica, se torna empobrecida 
pela verticalização e unificação dos discursos.

O sistema central de mídia no país é estruturado a partir das redes nacio-
nais de televisão.

As regiões Norte, Nordeste e Cen-
tro-Oeste possuem 40% dos veículos 
ligados às chamadas redes, conjunto de 
emissoras de rádio ou TV que transmi-
tem uma mesma programação gerada 

SE POR UM ASPECTO ESSE 
MODELO É UM SUCESSO DO 
PONTO DE VISTA ECONÔMICO 
E EMPRESARIAL, POR 
OUTRO LADO ELE ACABA 
REPRESENTANDO UM 
FRACASSO PARA A CULTURA 
BRASILEIRA QUE, APESAR DE 
RECONHECIDAMENTE RICA, 
SE TORNA EMPOBRECIDA 
PELA VERTICALIZAÇÃO E 
UNIFICAÇÃO DOS DISCURSOS.
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a partir de uma estação principal (cabeça-de-rede).
Seja por uma questão territorial ou política, as zonas mais pobres do Brasil 

são aquelas que possuem maior subordinação às redes oligopolistas de televisão.
Dos 2.385 veículos ligados a uma das 55 redes nacionais de rádio e TV 

do país, 39% (934) possuem relação com as cinco maiores redes privadas de 
televisão – Globo, SBT, Record, Band ou Rede TV.

À Rede Globo de Televisão estão afiliados 340 veículos, entre emissoras 
de rádio, televisão e impressos espalhados em todo o território nacional.

Em segundo lugar está o Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), com 
194 veículos. A Rede Bandeirantes (Band) assume a terceira posição, com 
166 veículos afiliados em quase todos os estados.

Em quarto lugar aparece a Rede Record, que é afiliada a 150 veículos de 
comunicação, entre eles o jornal Folha Universal, que tem a maior tiragem do 
país com três milhões de exemplares. Já a Rede TV está ligada a 84 veículos.

O predomínio da Rede Globo tem a ver não apenas com a quantidade de 
veículos associados, mas também com a diversidade dos suportes. Ou seja, os 
grupos ligados ao conglomerado no Brasil controlam não só mais TVs como 
também mais rádios e jornais.
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Cultura transgressora

O brasileiro ainda não incorporou por completo o conceito de civilização 
e o problema da transgressão às leis – por razões históricas – se agrava 

cada vez mais no país. Essa realidade se deve à complicada trajetória do Brasil, 
marcada pela tutelagem, controle, analfabetismo e pobreza, onde a maioria da 
sociedade não foi chamada a participar da elaboração das leis e da construção 
das instituições nacionais.

A relação de estranheza entre a sociedade e o Estado brasileiro vem cons-
truindo, ao longo dos anos, uma cultura transgressora, incapaz de pactuar 
caminhos com o desrespeito às regras de convivência social.

Isso faz com que os interesses individuais ou de grupos se sobreponham 
ao do conjunto da sociedade, sendo a transgressão às leis um reflexo dessa 
herança maldita. Até 1808, ano da chegada da Corte Portuguesa ao Rio de 
Janeiro, o Brasil era uma Colônia atrasada, ignorante e proibida, em que 98% 
dos habitantes eram analfabetos. Não havia ensino superior e imprensa. A 
circulação de livros era censurada e o direito de reunião para discutir ideias 
era proibido.

De cada três brasileiros, um era escravo. O comércio era feito à base de 
escambo. Havia poucas moedas em circulação. A herança de exclusão se per-
petuou depois da Independência. A nossa primeira Constituição (1824) foi 
outorgada, ou seja, imposta de cima para baixo.

Durante o período monárquico, um pequeno ilustrado tentava conduzir 
os destinos de todo o resto constituído por uma enorme massa de analfabetos 
e destituídos.

Na República, o fenômeno se repete em inúmeros golpes, quarteladas e 
ditaduras, em que novamente alguns grupos mais privilegiados tentam tutelar 
todos os demais. A nossa história recente de democracia e participação mostra 
isso claramente com a atuação de nossas casas legislativas, que elaboram leis 
sem que as pessoas nelas se reconheçam ou participem efetivamente da sua 
construção.
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Direito ao esquecimento

A controvérsia sobre a liberdade de imprensa e expressão e a preservação 
da intimidade e da imagem – dois direitos fundamentais garantidos pela 

Constituição Federal – chegou ao Supremo Tribunal Federal (STF) na po-
lêmica ação que trata do ‘direito ao esquecimento’, ou seja, o direito de uma 
pessoa requerer a retirada definitiva de dados pessoais que sejam considerados 
indevidos ou prejudiciais à sua imagem, honra e nome, de qualquer veículo 
de comunicação de massa.

O STF reconhece que a missão é espinhosa e está buscando um equilíbrio 
virtuoso para deixar que as liberdades garantam a dignidade, mas que a liberdade 
de um não se sobreponha à de todos os outros, de tal maneira que não tenha-
mos mais condições de saber qual é a nossa história, qual é o nosso passado.

O que a Suprema Corte de Justiça do país vai analisar é o que é a memória de 
alguém, que precisa ser resguardada e não pode ser discutida, e o que não pode 
ser guardado porque constitui não memória individual, mas memória coletiva

O resultado do julgamento no STF terá reflexos sobre os casos semelhan-
tes – a chamada repercussão geral – definindo um entendimento único, que 
deverá ser seguido pelo Judiciário em todo o Brasil.

Há três linhas jurídicas de pensamento bem delineadas na discussão do 
tema. Os juristas que são contra o direito ao esquecimento dizem que – além 
de não constar expressamente na legislação brasileira – esse direito não po-
deria ser extraído de qualquer direito fundamental, nem mesmo do direito à 
privacidade e à intimidade.

Assim, um direito ao esquecimento seria, ademais, contrário à memória de 
um povo e à própria História da sociedade. 
A liberdade de informação prevaleceria 
sempre e a priori, à semelhança do que 
ocorre nos Estados Unidos.

 Na defesa desse posicionamento, 
é importante invocar a jurisprudência 

O QUE A SUPREMA CORTE DE 
JUSTIÇA DO PAÍS VAI ANALISAR 
É O QUE É A MEMÓRIA DE 
ALGUÉM, QUE PRECISA SER 
RESGUARDADA E NÃO PODE 
SER DISCUTIDA, E O QUE NÃO 
PODE SER GUARDADO PORQUE 
CONSTITUI NÃO MEMÓRIA 
INDIVIDUAL, MAS MEMÓRIA 
COLETIVA
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mais recente do Supremo Tribunal Federal, especialmente o célebre precedente 
das biografias não autorizadas (ADI 4815), quando a Corte, por unanimidade, 
declarou inexigível a autorização prévia para a publicação de biografias, em 
consonância com os direitos fundamentais à liberdade de expressão da ativi-
dade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de 
censura ou licença de pessoa biografada.

De forma geral, vale argumentar que o direito ao esquecimento é desneces-
sário no Brasil, que já possui garantias constitucionais que protegem a honra, 
sendo a lei atual suficiente para proteger os chamados direitos de personalidade, 
isto é, a dignidade da pessoa, nos aspectos físicos, psíquicos e morais.

Entretanto, em contraposição a esse entendimento, os defensores do direito 
ao esquecimento apontam que ele não apenas existe, como deve preponderar 
sempre, como expressão do direito da pessoa humana à reserva, à intimidade 
e à privacidade.

A alegação é de que na esteira da cláusula geral de tutela da dignidade 
da pessoa humana – valor supremo na ordem constitucional brasileira – esse 
direito prevaleceria sobre a liberdade de informação acerca de fatos pretéritos, 
não atuais.

Argumentam que entender o contrário seria rotular o indivíduo, aplicando 
“penas perpétuas” por meio da mídia e da internet.

Os juristas dessa corrente amparam-se na decisão proferida pelo Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), em 2013, no caso da Chacina da Candelária, no 
qual aquela Corte reconheceu um direito ao esquecimento que definiu como 
“um direito de não ser lembrado contra sua vontade” (REsp 1.334.097/RJ).

Aludem, ainda, à experiência européia que em tese jurídica contrária à 
experiência norte-americana – inclina-se pela prevalência do direito ao es-
quecimento.

Os precedentes desse direito estão na ideia de que, por exemplo, um in-
divíduo que tenha cumprido pena na prisão não seja prejudicado por isso ao 
procurar um emprego e se reinserir na 
sociedade, uma vez que seu nome pode 
ser encontrado em poucos cliques nos 
motores de busca do Google, apare-
cendo, fatalmente, a notícia sobre sua 
condenação.

DE FORMA GERAL, VALE 
ARGUMENTAR QUE O 
DIREITO AO ESQUECIMENTO 
É DESNECESSÁRIO NO BRASIL, 
QUE JÁ POSSUI GARANTIAS 
CONSTITUCIONAIS QUE 
PROTEGEM A HONRA, SENDO 
A LEI ATUAL SUFICIENTE PARA 
PROTEGER OS CHAMADOS 
DIREITOS DE PERSONALIDADE, 
ISTO É, A DIGNIDADE DA 
PESSOA, NOS ASPECTOS FÍSICOS, 
PSÍQUICOS E MORAIS.
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Na discussão do polêmico tema, surgem, no entanto, juristas que assumem 
uma posição intermediária, com o entendimento de que a Constituição Federal 
não permite hierarquização prévia e abstrata entre liberdade de expressão e pri-
vacidade, da qual o direito ao esquecimento seria um apenas um desdobramento.

Enfatizam que – figurando ambos como direitos fundamentais – não haveria 
outra solução tecnicamente viável que não a aplicação do método de ponde-
ração, com vistas à obtenção do menor sacrifício possível para cada um dos 
interesses em colisão.

Defendem também que o tema não pode ser tratado de forma binária, já 
que existe uma grande margem entre o sim e o não para aplicação do direito 
ao esquecimento.

O Supremo Tribunal Federal, por meio de audiências públicas, reuniu todos 
os subsídios para julgar, com equilíbrio, o caso em análise. Uma coisa é certa: 
estaremos diante de um julgamento que será difícil de esquecer.
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Entulhos legislativos

O brasileiro está regulado por milhares de leis e artigos que desconhece, 
trazendo como resultado uma grave contradição, uma vez que o princípio 

básico do Direito Brasileiro diz que o cidadão não pode alegar desconhecimento 
da lei para se eximir de responsabilidade. 

O cidadão comum hoje fica sujeito a uma série de normas mal redigidas, 
dúbias, de difícil entendimento e aplicação, que não fazem sentido lógico, que não 
respeitam seus costumes e os princípios básicos de interação, como a igualdade 
perante a lei. Há instabilidade do sistema legal do país, que vive em constante 
reforma, acumulando centenas de milhares de leis obsoletas, desnecessárias e 
contraditórias, editadas quase sempre com uma linguagem prolixa e elitista, 
tornando-se um complicador a mais. O pior é que embora sejam leis inócuas 
e até juridicamente impróprias, acabam recebendo quase sempre a chancela 
do Executivo Federal.

Apenas o cipoal no âmbito federal soma mais de 190 mil normas legais, sem 
saber quantas efetivamente estão em vigor. Considerando o cipoal nas esferas 
estadual e municipal, o brasileiro está sendo regulado por mais de 4,35 milhões 
de dispositivos. Isso acaba causando uma verdadeira erupção de sentimento de 
litigiosidade, principalmente em questões públicas. Nesse contexto caótico, os 
especialistas ficam se perguntando quais são realmente as leis que devem reger 
determinadas relações entre partes ou entre estas e o Poder Público.

O cidadão no Brasil pode fazer tudo aquilo que o conjunto de legislações 
não proíbe. Na Inglaterra, Alemanha e Estados Unidos, por exemplo, o cidadão 
intui o que é justo e certo pelos chamados princípios valorizados pela sociedade. 

É preciso que sejam revogados os 
entulhos legislativos que geram burocracia 
e conflitos jurídicos, criando um estado 
permanente de insegurança jurídica.  

No Brasil, já foram feitas várias tenta-
tivas para enxugar a legislação, inclusive 

O NÚMERO EXCESSIVO DE 
LEIS NO BRASIL TEM RAÍZES 
HISTÓRICAS E DEVE-SE À 
ADOÇÃO DO MODELO ROMANO 
DE DIREITO POSITIVO, BASEADO 
NA CRIAÇÃO DE NORMAS VIA 
DECISÃO POLÍTICA. O OUTRO 
MODELO, O ANGLO-SAXÃO, 
FUNDA-SE NO SISTEMA DE 
DIREITO DOS COSTUMES, QUE 
SE CONSTRÓI SOBRE PRINCÍPIOS 
GERAIS INTERPRETADOS PELO 
JUDICIÁRIO.
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com iniciativas do Supremo Tribunal Federal (STF), Câmara dos Deputados 
e até do Palácio do Planalto. No entanto, todas elas foram frustradas, até porque 
são vários os grupos de interesse contrários à simplificação das leis e ao fim da 
máquina de produção de normas. O primeiro grupo é o dos políticos, que gostam 
de mostrar serviço aos eleitores, apresentando projetos absurdos sobre tudo.

O número excessivo de leis no Brasil tem raízes históricas e deve-se à 
adoção do modelo romano de Direito Positivo, baseado na criação de normas 
via decisão política. O outro modelo, o anglo-saxão, funda-se no sistema de 
direito dos costumes, que se constrói sobre princípios gerais interpretados pelo 
Judiciário quando provocado. Uma das consequências do modelo legislador 
adotado é que governos, partidos e políticos querem escrever legislações para 
atestar seus compromissos com certos valores e interesses. Com isso, o conjunto 
de leis cresce dentro de uma tendência inflacionária. Até agora, não foi apontada 
uma saída definitiva para o problema do excesso de leis, sendo a consolidação da 
legislação – feita isoladamente – uma das formas de minimizar o atoleiro legal. 

É um jeito de reduzir o emaranhado de leis, o que é positivo em si mesmo, 
não diminuindo, porém, a interferência irracional do Estado sobre o domínio 
da vida das pessoas comuns. Além do esforço para consolidar a legislação, não 
se pode perder de vista a necessidade de tornar seu conteúdo compreensível.

É lamentável que o Poder Legislativo esteja mais preocupado com a quan-
tidade do que com a qualidade das leis, ampliando distorções proporcionadas 
pela cultura jurídica de origem latina. A tradicional legislação brasileira é a 
da lei escrita, que se sobrepõe até aos próprios costumes dos brasileiros. A 
excessiva normatização não é um problema apenas do sistema legal, mas do 
estilo de legislar.

O país tem um campo jurídico instável, que pretende legislar sobre tudo 
sem se preocupar com as consequências, a ponto de criar entraves curiosos 
enquanto deixa existirem normas que não coadunam com os tempos modernos.

A competição eleitoral de parlamentares é a principal razão para os abusos 
legislativos, que vão além da função ordenadora das leis, vez que tem muito 
político que quer aparecer como aquele que apresenta mais projetos, mesmo que 
estes tenham pouca ou nenhuma importância em termos de políticas públicas.

Por outro lado, há um desleixo na aplicação da legislação que poderia ser 
útil à sociedade e à moralização do país.  É necessário que o Poder Legislativo 
adote uma nova postura para melhorar a qualidade das leis no país. 
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Fruto do idealismo

Ao longo de um século, o Curso de Direito da Universidade Federal do 
Maranhão vem exaltando a sua gênese e a sua marca republicana como 

verdadeira escola de valores. Pela pena de Cervantes, Dom Quixote afirma 
que a história é étimo do tempo, repositório dos fatos, testemunho do passado, 
exemplo do presente e advertência do futuro.

A trajetória centenária do Curso de Direito da Universidade Federal do 
Maranhão é o testemunho vivo e latente dessa afirmativa, pelo compromisso 
com o desenvolvimento da cultura humanista e do progresso humano, na 
perspectiva de moldar o futuro, estabelecendo a ponte com a memória do 
passado que nos orienta no presente.

A Faculdade de Direito do Maranhão – assim denominada no ato da 
sua fundação, em 1918 – chega aos 100 anos de existência, computando-se o 
tempo da sua sucessora a Faculdade de Direito de São Luís, posteriormente 
incorporada à Universidade Federal do Maranhão (UFMA), em 1996, 
como Departamento Acadêmico.

O traço histórico fundamental que marca a Faculdade de Direito é o 
compromisso com as artes, as letras, a prosa, a poesia. A própria Academia 
Maranhense de Letras (AML) nasceu fruto do idealismo do mesmo grupo 
que concebeu o curso de Direito, em 1918.

Sua fundação se constituiu num projeto importante para a cultura mara-
nhense, o que é natural, pois o Direito é, por excelência, um produto cultural, 
argamassado da velha Roma, passando pela Península Ibérica até aportar em 
São Luís.

Na manhã de 28 de abril de 1918, 
o então diretor da Biblioteca Pública 
do Estado, Domingos Castro Perdigão, 
Manoel Fran Paxeco – à época Cônsul 
de Portugal no Maranhão –, Alfredo 
Assis Castro, Antonio Lopes da Cunha 

O TRAÇO HISTÓRICO 
FUNDAMENTAL QUE MARCA 
A FACULDADE DE DIREITO 
É O COMPROMISSO COM AS 
ARTES, AS LETRAS, A PROSA, A 
POESIA. A PRÓPRIA ACADEMIA 
MARANHENSE DE LETRAS 
(AML) NASCEU FRUTO DO 
IDEALISMO DO MESMO GRUPO 
QUE CONCEBEU O CURSO DE 
DIREITO, EM 1918.
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e José de Almeida Nunes decidiram fundar a Faculdade de Direito.
Consta da ata que a ideia partiu de Domingos Castro Perdigão, pai de 

Fernando Perdigão, que, em seguida, seria diretor do curso.
O ato esteve sob a presidência de Henrique Couto, que exercia o cargo de 

secretário de Interior do Estado. Ele veio depois a presidir a instituição, entre 
os anos de 1922 e 1934, dela afastando-se para exercer mandato de deputado 
federal pela bancada do Maranhão.

Na ata inaugural do curso foi demonstrada a preocupação com “o renome 
Atenas”, nome e a tradição que São Luís já conquistara no cenário brasileiro. 
A Faculdade de Direito nasceu, portanto, sob o signo do projeto ateniense.

Os seus dirigentes integravam a liderança política e cultural do Estado. As 
solenidades de colação de grau ocorriam na Assembleia Legislativa do Estado 
e tinham grande repercussão.

Em 1942, a instituição – que vivia de ajudas incertas e insuficientes dos 
governos federal, estadual e municipal – teve suas atividades paralisadas por 
determinação da Diretoria do Ensino Superior que, na época, tinha poder 
político para fechar estabelecimentos de ensino superior que não dispunham 
de renda própria para subsidiar e ministrar aulas sem sacrifício dos professores.

Acionado para resolver o problema, o então interventor federal no Ma-
ranhão, Paulo Martins de Sousa Ramos articulou, em 1944, a criação, por lei 
estadual, da Fundação Paulo Ramos, que custeou a faculdade até sua federali-
zação, em 1950, passando a ser mantida, a partir daquele ano, pelo Ministério 
da Educação e Cultura.

Autorizado a funcionar pelo Decreto nº 17.558/45 e reconhecido poste-
riormente pelo Decreto nº 24.135/47, o curso foi integrado à Fundação Uni-
versidade do Maranhão, mantenedora da Universidade Federal do Maranhão.
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Inimigo invisível

O grampo ilegal continua sendo um tema espinhoso e delicado no Brasil, 
onde mais de 600 mil pessoas estão com o telefone grampeado fora dos 

limites da lei, ou seja, de forma clandestina, sem autorização judicial, ficando 
vulneráveis a uma perigosa rede de chantagem, extorsão, intimidação e cons-
trangimento da qual é difícil escapar, pois a luta é contra um inimigo invisível. 

Assim como no filme “A Vida dos Outros”, na clássica obra “1984”, de 
George Orweell, a vida privada, também, praticamente inexiste no Brasil, 
onde fazer escutas clandestinas faz parte do dia-a-dia dos criminosos, que 
não deixam vestígios nem impressões digitais.

O grampo ilegal cria um clima de terror, que se projeta na promiscuidade 
das sombras, controlando o que se passa, vendo sem ser visto, gerando o medo, 
que como dizia o escritor e contista, Guimarães Rosa, “é uma pressa que vem de 
todos os lados”. Ou seja, é um medo generalizado de todos em relação a todos.

A prática de vigiar clandestinamente conversas telefônicas no Brasil se 
tornou tão corriqueira que é comum encontrar anúncios em jornais dos grandes 
centros do país em que agências de detetives prometem revelar tudo que seus 
clientes desejam conhecer, incluindo as anedóticas suspeitas de infidelidade 
conjugal.

Vivemos um período de perda de parâmetros e de princípios. Não se res-
peita o direito à privacidade. Chegamos a um ponto em que até as instituições 
máximas do país ficam sob ameaça.  Não se respeita mais nada. O país perdeu 
sua compostura.

Caímos num Estado de bisbilhotagem incompatível com os próprios fun-
damentos da civilização, que se constitui 
uma grave ameaça ao Estado Democrá-
tico de Direito. 

O grampo ilegal é um retrocesso 
imensurável para uma nação que se diz 
livre e democrática.

A PRÁTICA DE VIGIAR 
CLANDESTINAMENTE 
CONVERSAS TELEFÔNICAS 
NO BRASIL SE TORNOU TÃO 
CORRIQUEIRA QUE É COMUM 
ENCONTRAR ANÚNCIOS EM 
JORNAIS DOS GRANDES CENTROS 
DO PAÍS EM QUE AGÊNCIAS 
DE DETETIVES PROMETEM 
REVELAR TUDO QUE SEUS 
CLIENTES DESEJAM CONHECER, 
INCLUINDO AS ANEDÓTICAS
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Como disse, em certa ocasião, o jurista e membro da Academia Brasileira 
de Letras, Celso Lafer, o direito à vida privada é uma das vertentes da liberdade, 
que enseja – dentro dos limites de um Estado de Direito – a cada ser humano 
uma porção de existência independente do controle social. 

Um dos meios jurídico-políticos de garantir essa liberdade é o combate 
à ilícita espionagem secreta que a ameaça.
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O jurista das 
estatísticas

Começa a se concretizar no Brasil a previsão do jurista e filósofo norte-a-
mericano, Oliver Wendell Holmes Jr., que no polêmico artigo “The Path 

of the Law” (O Caminho do Direito), publicado na Harvard Law Review, no 
longínquo ano de 1897, afirmou que o homem dos velhos livros de Direito 
poderia até ser o jurista do presente, mas o jurista do futuro seria o homem 
das estatísticas.

Com a jurimetria sendo o bom senso da regra exata e o Direito o bom 
senso da esperada racionalidade, essa visão interdisciplinar ganhou corpo no 
Brasil, onde já se admite a aplicação das estatísticas para a compreensão das 
questões fáticas do complexo universo jurídico, fazendo valer o pragmatismo 
de Oliver Wendell Holmes Jr., que como integrante da Suprema Corte norte-
-americana estimulava os juízes a estudarem estatística.

A pesquisa ‘Justiça em Números’, desenvolvida pelo Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ) é um exemplo da adesão a essa ideia de rompimento com 
os padrões fechados de estudos estatísticos do Direito. 

Divulgada anualmente, a pesquisa tem mostrado que, embora de natureza 
distinta, a jurimetria pode funcionar em perfeita harmonia com o Direito, 
ajudando o Poder Judiciário a cumprir sua vocação de pacificação.

Ramo de conhecimento jurídico que se traduz como “métrica do Judiciário”, 
a Jurimetria estuda os conflitos sociais que chegam a julgamento, levantando 
os tipos de angústia e os motivos que levam as pessoas a procurar o Poder 
Judiciário, o perfil dos demandantes e demandados e quais são os entendi-
mentos dos juízes a respeito das narrativas e dos pedidos apresentados pelas 
partes num processo.

Cruzando dados e informações, a 
jurimetria analisa o padrão de resolução 
aplicado aos litígios e desenvolve um 
quadro demonstrativo sobre a eficácia 
das decisões judiciais e os possíveis im-

DIVULGADA ANUALMENTE, 
A PESQUISA TEM MOSTRADO 
QUE, EMBORA DE NATUREZA 
DISTINTA, A JURIMETRIA 
PODE FUNCIONAR EM 
PERFEITA HARMONIA COM O 
DIREITO, AJUDANDO O PODER 
JUDICIÁRIO A CUMPRIR SUA 
VOCAÇÃO DE PACIFICAÇÃO.
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pactos de novas formas de entendimento jurídico.
Com o potencial de ampliar o conhecimento sobre os litígios e indicar 

melhores formas de resolvê-los, ela associa o Direito à estatística, mensurando 
os fatos relacionados aos conflitos, para antecipar cenários e planejar condutas 
na atividade forense.

O entendimento é de que, dentro de uma percepção lógica e humanista 
dos conflitos sociais que chegam ao Judiciário, as relações conflituosas acabam 
por obedecer ao mesmo ritmo das mudanças que se impõem pelas métricas 
matemáticas da vida, tendo em vista que, no mundo moderno, tudo se equa-
ciona e até as nossas relações são baseadas em indicadores de qualidade.

O avanço da jurimetria deve muito ao desenvolvimento tecnológico, que 
facilita e amplia o acesso às informações processuais. Por trás da disciplina 
está uma concepção crítica do estudo tradicional do Direito, voltado para a 
discussão teórica de leis e princípios abstratos.
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Os ‘ciborgues’ 
nas eleições

Um exército virtual de perfis falsos com fotos roubadas, nomes e cotidianos 
inventados podem influenciar ativamente o debate político em eleições 

com o chamado ‘comportamento de manada’, que permite a manipulação da 
opinião pública pelos chamados ‘ciborgues’.

‘Os ‘ciborgues’ representam uma evolução tecnológica dos robôs, sendo 
uma mistura entre pessoas reais e ‘máquinas’, dotados de partes orgânicas e 
cibernéticas, com rastros de atividades mais difíceis de serem detectados no 
universo virtual devido ao comportamento mais parecido com o de seres 
humanos.

Estudos da British Broadcasting Corporation (BBC) e do Oxford 
Internet Institute, da Universidade de Oxford, da Inglaterra, apontam que a 
estratégia de manipulação dos ‘ciborgues’ junto à opinião pública nas redes 
sociais é similar à usada pelos russos nas eleições americanas para favorecer 
Donald Trump.

Essa mesma estratégia foi usada também nas eleições gerais de 2014, no 
Brasil, embora não se saiba, com precisão, se chegou, de fato, a ter algum efeito 
decisivo no pleito. O que se sabe é que a prática vai ser bastante explorada em 
eleições futuras que, ao que tudo indica, serão muito polarizadas.

Os ‘ciborgues’ geram cortinas de fumaça nas redes sociais, orientando dis-
cussões para determinados temas conjunturais, atacando adversários políticos 
e criando rumores, com clima de ‘já ganhou’ ou ‘já perdeu’.

Eles exploram o “comportamento de manada”, coordenando campanhas 
de ódio e desinformação tanto no Brasil como em vários países do mundo. 

O robô faz a parte automática e uma 
pessoa real cria ‘tweets’ (publicações 
feitas na rede social do Twitter), para 
confundir os algoritmos. É um jeito de se 
esconder uma conta, e ao mesmo tempo 
criar uma outra muito mais inteligente.

OS ‘CIBORGUES’ GERAM 
CORTINAS DE FUMAÇA 
NAS REDES SOCIAIS, 
ORIENTANDO DISCUSSÕES 
PARA DETERMINADOS 
TEMAS CONJUNTURAIS, 
ATACANDO ADVERSÁRIOS 
POLÍTICOS E CRIANDO 
RUMORES, COM CLIMA DE ‘JÁ 
GANHOU’ OU ‘JÁ PERDEU’
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O Facebook prometeu sistemas de checagem de fatos e o Twitter continua 
perseguindo contas falsas, mas deter a manipulação dos algoritmos parece 
um objetivo distante.

É uma disputa de gato e rato. As pessoas criam técnicas para manipular 
os algoritmos e os programadores criam novos algoritmos num ciclo infinito.

Se a interferência de contas falsas em discussões políticas nas redes sociais 
já representava um perigo para os sistemas democráticos, sua sofisticação e 
maior semelhança com pessoas reais têm agravado o problema pelo mundo.

O uso dos ‘ciborgues’ revela um desafio para uma futura legislação. A 
dificuldade de identificar e rastrear o uso de robôs nas redes sociais torna 
quase impossível a proibição e a punição.

Os ‘ciborgues’ evoluem muito rapidamente. Está cada vez mais difícil 
e complexo diferenciar conteúdo produzido por uma pessoa real ou uma 
máquina. Os robôs mais modernos funcionam automaticamente. Os menos 
evoluídos agem sempre sob o comando de alguém.

Sendo assim, as eleições não podem ser mais reguladas só no aspecto físi-
co das campanhas, sem considerar o mundo virtual, uma vez que o mau uso 
das redes sociais pode distorcer a democracia e os resultados de uma eleição.

Para alcançar seus objetivos, os ‘ciborgues’ garantem uma quantidade de 
posts superior ao do público que geralmente apresenta contraposições políticas 
aos argumentos trazidos nas notícias falsas.

Para isso, estimulam pessoas reais e militâncias políticas a encamparem 
suas opiniões, criando uma noção de maioria, se constituindo, assim, um pe-
rigo para a democracia, que só funciona bem quando há informação correta 
circulando nas redes sociais.

Há evidências relevantes de que os ‘ciborgues’ são usados em eventos 
políticos para silenciar oponentes e impulsionar mensagens em plataformas 
como Twitter e Facebook.

Perfis falsos criam “reputação” e parecem ser legítimos adicionando pessoas 
aleatórias com o objetivo de colecionar amigos reais. Ao confundir e envenenar 
o debate político on-line, os robôs ameaçam a democracia e fortalecem a mão 
de Estados autoritários.

Pessoas reais chegam a dar parabéns aos ‘ciborgues’ em aniversários e 
fazem comentários elogiosos a fotos de perfil, ajudando a criar a sensação 
de que são verdadeiros. É desta forma que, inadvertidamente, usuários reais 
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contribuem para a criação de “reputação”.
Os perfis falsos interagem entre si. Quando um ‘ciborgue’ é “desmasca-

rado” por algum usuário das redes sociais ou desativado pelas plataformas 
tecnológicas, logo surge outro para substituí-lo, vindo de um grande banco 
de perfis falsos mais sofisticado.

Os perfis falsos representam uma crescente preocupação no mundo ao 
lado das ‘Fake News’ (notícias falsas), facilmente compartilhadas nas redes 
sociais. Nos Estados Unidos, os resultados das análises quantitativas confir-
mam que os ‘ciborgues’ alcançaram posições de influência mensurável durante 
a eleição presidencial, em 2016, no ferrenho embate entre Hillary Clinton e 
Donald Trump.

Tanto na campanha derrotada de Hillary Clinton como na de Donald 
Trump, foram usadas contas automáticas no Twitter, mas a rede democrata 
tinha apenas um quinto da atividade da republicana. Na Rússia, cerca de 45% 
da atividade no Twitter é controlada por contas automáticas controladas por 
campanhas de desinformação.

Especialistas alertam que deve haver maior transparência e regulação 
nas plataformas como o Facebook, que deve começar a agir como se fosse 
um Estado, já que virou a nova esfera pública onde acontecem discussões e 
interações entre as pessoas.

Ou seja, a plataforma deve começar a se autorregular, se não quiser ser 
regulada pelos Estados, um cenário também não livre de polêmicas, tendo 
em vista a ameaça à liberdade de expressão.
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Regulação da mídia

Ganha dimensão, em nível nacional, o debate público sobre a regulação 
da mídia, cujas propostas para a elaboração de novas legislações para os 

meios de comunicação envolvem diversas concepções políticas.
As controvérsias surgem em dois polos de debates. Muitos defendem a 

regulação da mídia por entenderem que é necessário estabelecer novas regras 
de funcionamento para os veículos de comunicação. Dizem que o setor é mo-
nopolizado e que um novo pacto legal teria por base a defesa de um pluralismo 
de opiniões.

Aqueles que têm posição contrária à regulação da mídia acusam uma ar-
ticulação para a volta da censura e afirmam que a pretensão dos que advogam 
a criação de novas, normas no funcionamento dos meios de comunicação, é 
implantar o cerceamento à livre circulação de ideias.

Como até agora o tema vinha sendo tratado mais pelo seu aspecto político, 
chegou a hora de uma discussão mais profunda sobre as questões legais que 
envolvem a regulação da mídia, tendo em vista que qualquer mudança nessa 
área toca em pontos sensíveis e várias ordens de interesses.

A regulação da mídia implica em uma reformulação no panorama político 
nacional, exigindo um debate sobre os fatores referentes ao arcabouço jurídi-
co-institucional das comunicações, com um detalhamento do que seria uma 
“lei da mídia” e os desdobramentos econômicos, políticos e sociais.

A grande dificuldade de se elaborar uma lei da mídia no país reside no fato 
de que a comunicação no Brasil transformou-se em uma sucessão de feudos 
controlados por empresas familiares, concedendo-se a um reduzido grupo de 

empresários um poder político que paira 
sobre a sociedade de forma avassaladora.

Ao longo do século XX as concessões 
de tevês e rádios foram distribuídas a 
grupos políticos cujo único objetivo foi 
sempre se perpetuar no poder, valendo-se 

AQUELES QUE TÊM POSIÇÃO 
CONTRÁRIA À REGULAÇÃO 
DA MÍDIA ACUSAM UMA 
ARTICULAÇÃO PARA A VOLTA 
DA CENSURA E AFIRMAM QUE A 
PRETENSÃO DOS QUE ADVOGAM 
A CRIAÇÃO DE NOVAS NORMAS 
NO FUNCIONAMENTO DOS MEIOS 
DE COMUNICAÇÃO É IMPLANTAR 
O CERCEAMENTO À LIVRE 
CIRCULAÇÃO DE IDEIAS.
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daquilo que a comunicação concede a quem a controla, dando-lhes o poder 
de decidir o que a sociedade deve ou não saber e de influir e pautar costumes 
e a própria cultura popular.

Muitos veículos de comunicação são alimentados por verbas de valores 
altíssimos que, embora não garantindo retorno financeiro proporcional aos 
investimentos, concedem grande poder político aos seus controladores, asse-
gurando outro tipo de retorno mais valioso do que o próprio dinheiro.

Ou seja, o retorno do investimento em mídia não se resume ao resultado 
das operações da empresa de comunicação, mas dos favores daqueles aos quais 
a mídia presta “serviços”.

É por isso que as democracias avançadas do mundo impedem que a comu-
nicação se concentre nas mãos de poucos e que políticos controlem concessões 
públicas de rádio e TV, para que elas não sejam usadas como instrumento de 
chantagem política.

Em termos de regulação da mídia, estamos na vanguarda do atraso devido 
a histórica letargia do Estado que não exerce seu papel de regulador, harmoni-
zando anseios e zelando pelos direitos à informação e à diversidade cultural.

O Estado brasileiro é tão inoperante na área de comunicação que até ago-
ra não foram regulamentados sequer os artigos 220 e 221 da Constituição 
Federal, que impedem, respectivamente, monopólio ou oligopólio dos meios 
de comunicação de massa (artigo 220, parágrafo 5º) e asseguram preferência, 
na produção e programação das emissoras de rádio e televisão, a “finalidades 
educativas, artísticas, culturais e informativas”, além da “promoção da cultura 
nacional e regional e estímulo à produção independente que objetive sua divul-
gação” (artigo. 221, I e II).

O descaso dos sucessivos governos quanto ao cumprimento desses preceitos 
constitucionais é inaceitável. Precisamos consolidar um sistema público de co-
municação, regulamentando a veiculação de conteúdo regional e independente 
no rádio e na TV, dando transparência aos processos de concessão e renovação 
de outorgas, e combatendo assimetrias que têm favorecido a iniciativa privada.
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Um passo para 
a humanização

Buscando adequar-se aos compromissos assumidos em convenções inter-
nacionais, o Brasil adotou, em 2015, a audiência de custódia, que é um 

dos temas mais discutidos no momento na área do Direito Processual Penal.
Embora seja relativamente nova no âmbito doutrinário e jurisprudencial 

brasileiro, a audiência de custódia já é uma prática consolidada em muitos 
países ocidentais.

Ela ganhou destaque no Brasil a partir da sua implantação no Maranhão, 
pelo Tribunal de Justiça (TJMA) e pela Corregedoria-Geral da Justiça 
(CGJ) que, por meio dos provimentos 24/2014 e 14/2014, respectivamente, 
disciplinaram a sua realização, se inspirando no positivo ativismo institucional 
da Unidade de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário 
(UMF), que defendeu sua obrigatoriedade face ao caráter supralegal do Pacto de 
San José da Costa Rica e do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos.

Como esses Tratados Internacionais trazem matéria de Direitos Huma-
nos, o Supremo Tribunal Federal (STF) entendeu que os mesmos possuem 
força normativa supralegal, ou seja, estão acima das leis, e abaixo apenas da 
Constituição Federal.

Parte importante da doutrina defende que documento internacional que 
trate de Direitos Humanos assinado pelo Brasil deve ser considerado como 
emenda constitucional, uma vez que os direitos fundamentais previstos no 
artigo 5º da Carta Magna não excluem outros decorrentes dos Tratados Inter-
nacionais, dos quais o Brasil seja parte.

O Supremo Tribunal Federal, no entanto, adotou entendimento diverso, no 
sentido de que apenas adquirem status de 
emenda constitucional os documentos 
internacionais sobre direitos humanos 
aprovados em cada Casa do Congresso 
Nacional, em dois turnos, por três quintos 
dos votos de seus membros.

PARTE IMPORTANTE DA 
DOUTRINA DEFENDE QUE 
DOCUMENTO INTERNACIONAL 
QUE TRATE DE DIREITOS 
HUMANOS ASSINADO 
PELO BRASIL DEVE SER 
CONSIDERADO COMO 
EMENDA CONSTITUCIONAL, 
UMA VEZ QUE OS DIREITOS 
FUNDAMENTAIS PREVISTOS NO 
ARTIGO 5º DA CARTA MAGNA 
NÃO EXCLUEM OUTROS.
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Dessa forma, os outros tratados internacionais que envolvam direitos hu-
manos – não aprovados nesses termos – teriam status supralegal, ficando acima 
da lei, mas abaixo da Constituição Federal.

A audiência de custódia consiste na condução do preso, sem demora, à 
presença de uma autoridade judicial, que deverá – a partir de prévio contra-
ditório estabelecido entre o Ministério Público e a Defesa – exercer um con-
trole imediato da legalidade e da necessidade da prisão, assim como apreciar 
questões relativas à pessoa do cidadão conduzido, notadamente a presença de 
maus-tratos ou tortura.

O conceito dado à audiência de custódia está totalmente vinculado à sua 
finalidade. Nesse caso, ela não pode ser confundida com a mera “audiência 
de apresentação”, uma vez que funciona como um instrumento de controle 
judicial imediato da prisão.

Embora seja essencial para proteger e outorgar proteção de direitos, como 
a vida e a integridade pessoal, há de se admitir que a audiência de custódia não 
elimina, sozinha, a tortura, uma prática que atravessou todo o período ditatorial 
e que, infelizmente, continua presente na democracia pós-Constituição Federal 
de 1988, agindo como uma espécie de “sistema penal subterrâneo”, aprovada 
por considerável parte da opinião pública, o que não deixa de ser preocupante.

Mesmo assim, não podemos deixar de reconhecer que ela aumenta o poder 
e a responsabilidade dos juízes, promotores e defensores de exigirem que os 
demais elos do sistema de justiça criminal passem a trabalhar em padrões de 
legalidade e eficiência, se afastando do arbítrio e estabelecendo limites legais 
ao exercício do poder punitivo.

Num país onde as penitenciárias estão lotadas, com um número significa-
tivo de pessoas presas preventivamente, a audiência de custódia se apresenta 
como medida relevante, submetendo a legalidade de prisões ao crivo judicial, 
colocando frente a frente o juiz e o preso, que é uma prática muito diferente 
da análise fria e distante do auto de prisão em flagrante.

Por apressar a análise judicial sobre a legalidade e necessidade da prisão, 
ela faz com que os responsáveis pela prisão – sabendo que o preso logo será 
apresentado à autoridade judiciária – sintam-se compelidos a não torturar, 
temendo pela descoberta de seu crime, e consequente punição.



Dilemas da cidadania na sociedade contemporânea

87

A falência do atual     
modelo de inquérito policial

Enquanto a solução de crimes investigados nos Estados Unidos e no Chile 
alcança a marca de 90%, no Brasil a resolução dos registros criminais 

chega apenas ao tímido percentual de 4%. 
O dado – extraído de um estudo do Conselho Nacional do Minis-

tério Público (CNMP) – levanta o debate sobre o sistema de investigação 
baseado no atual modelo de inquérito policial, que se encontra em profunda 
crise, por não ter acompanhado as transformações sociais. 

Criado na época do Brasil Império, pelo Decreto 4.824/1871, o inquérito 
policial mantém basicamente os mesmos moldes de sua primeira definição 
legal e tornou-se incompatível com uma sociedade complexa como a atual, 
ensejando a construção de um novo modelo de investigação criminal, com 
os parâmetros de constitucionalidade trazidos pela Carta Magna de 1988.

Previsto no Código de Processo Penal como principal procedimento 
investigativo da Polícia Judiciária brasileira, o inquérito policial apura (in-
vestiga) determinado crime e antecede a ação penal, sendo classificado como 
pré-processual. 

Ele é composto de provas de autoria e materialidade de crime que, ge-
ralmente, são produzidas por investigadores de Polícia e peritos criminais. 
Mantido sob a guarda do escrivão, o inquérito policial é presidido pelo de-
legado de Polícia.

O Brasil é um dos poucos países do mundo que ainda adota um modelo 
de inquérito policial que adentrou o século XXI sem mudanças estruturais 
relevantes. 

A insatisfação com as suas imper-
feições e a pouca qualidade da prova 
coletada não é recente. Quando se discute 
a eficiência da sistemática investigati-
va usada atualmente, os números são 
indefensáveis. 

PREVISTO NO CÓDIGO DE 
PROCESSO PENAL COMO 
PRINCIPAL PROCEDIMENTO 
INVESTIGATIVO DA POLÍCIA 
JUDICIÁRIA BRASILEIRA, 
O INQUÉRITO POLICIAL 
APURA (INVESTIGA) 
DETERMINADO CRIME E 
ANTECEDE A AÇÃO PENAL, 
SENDO CLASSIFICADO 
COMO PRÉ-PROCESSUAL
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 Pouco eficaz diante da evolução da prática criminosa, o atual modelo 
de inquérito policial tornou-se uma espécie de arquétipo da nossa cultura 
burocrática, mazela que persegue os países subdesenvolvidos como um fan-
tasma.

Com um índice de arquivamento de 96%, o Brasil carrega estarrecedoras 
estatísticas de interrupção de investigações de assassinatos, em decorrência do 
burocrático modelo de investigação, que não oferece condições para a coleta 
imediata dos indícios e provas do crime, o que leva à perda da materialidade 
do crime e do autor. 

É muito baixa a capacidade de elucidação de crimes graves, como também 
o de produção de provas periciais em homicídios, um tipo de crime com alto 
grau de resolução nos países desenvolvidos. 

Mudar essa a situação significaria evitar a processualização da investigação 
e as exigências de formalidades inúteis e protelatórias como despachos, carim-
bos, prazos internos de tramitação de inquérito e de outros procedimentos 
que não estão na lei e tampouco no Código de Processo Penal. 

Reclama-se muito que as investigações são solapadas e submetidas ao 
ritmo cartorário e ritualístico do inquérito policial, resultando na péssima 
qualidade das peças acusatórias, material probatório de baixa qualidade, mo-
rosidade das investigações e impunidade. 

A burocracia não possibilita celeridade e, nas investigações, a Polícia 
acaba não encontrando testemunhas, vestígios e outros elementos funda-
mentais de prova.

Quem acompanha o noticiário político na imprensa tem a impressão 
que o grau de elucidação de crimes aumentou com o número de operações 
policiais. 

Porém, elas não são parâmetros e têm um trâmite diferente dos inquéritos 
normais, contando hoje com aproximação total do Ministério Público, sendo 
o trabalho dos investigadores imediatamente conhecido pelos procuradores 
e pelo Judiciário, o que elimina a bu-
rocracia, mudando completamente a 
dinâmica da investigação, que não tem 
o trâmite normal de delegacia.

Pesquisa da Federação Nacional 
de Policiais Federais indica que com 

RECLAMA-SE MUITO QUE 
AS INVESTIGAÇÕES SÃO 
SOLAPADAS E SUBMETIDAS 
AO RITMO CARTORÁRIO E 
RITUALÍSTICO DO INQUÉRITO 
POLICIAL, RESULTANDO NA 
PÉSSIMA QUALIDADE DAS PEÇAS 
ACUSATÓRIAS, MATERIAL 
PROBATÓRIO DE BAIXA 
QUALIDADE, MOROSIDADE DAS 
INVESTIGAÇÕES E IMPUNIDADE. 
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o atual modelo de inquérito os baixos índices de solução de crimes no Brasil 
só não são maiores porque muitas ocorrências levadas às delegacias pela 
Polícia Militar são casos de flagrantes, que não demandam tanto da inves-
tigação, pois o autor do crime já é apresentado e os elementos de crime já 
são colhidos na hora. Se isso não ocorresse o índice de arquivamento dos 
inquéritos chegaria a 99%.

É importante ressaltar que a discussão sobre o tema deve considerar a 
péssima estrutura das polícias judiciárias em muitas unidades da federação, 
com a falta de apoio ao trabalho dos delegados e agentes, que padecem com 
salários sofríveis. 

A falta de gestão administrativa, interferência política, falta de dotações 
materiais e técnicas também resultam na baixíssima efetividade da Polícia. 

Em muitos estados brasileiros, os policiais ficam praticamente impedidos 
de priorizar o combate a determinadas práticas delitivas com os inúmeros 
entraves que reduzem, de forma acachapante, a capacidade operativa das 
corporações.

Num país com alarmantes índices de criminalidade, o inquérito policial 
deve ser o instrumento que reflita a obrigação do Estado em agir e efetivar 
o direito fundamental da segurança e proteção garantida na Constituição 
Federal, com uma nova concepção estatal da organização da Polícia como 
auxiliar dos tribunais e dos promotores para a investigação de crimes.

É preciso reconhecer que o atual modelo de inquérito policial não res-
ponde à criminalidade contemporânea, marcada por extrema sofisticação e 
por grupos de elevado poder econômico. 

Torna-se necessário também discutir, sob um viés acadêmico, o nosso 
sistema de investigação, para, a partir do Direito Comparado, construir uma 
proposta que traga celeridade às investigações, viabilizando, ao mesmo tempo, 
a inatacabilidade formal e material dos elementos de informação e provas 
colhidos, zelando pelo respeito absoluto à Constituição Federal. 

O que se espera é que não demore muito para que o atual modelo de 
inquérito saia de cena e sobre seus escombros se construa o paradigma de 
uma Polícia verdadeiramente científica e multiprofissional. 
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A versão moderna 
do púlpito

A Igreja Católica – consciente da força e do alcance da comunicação – 
mantém, há mais de 80 anos, um poderoso instrumento no anúncio da 

Boa Nova, que com o tempo se transformou na versão moderna e eficaz do 
púlpito. 

Trata-se da Rádio Vaticano que – usando a tecnologia para criar novas 
formas de socializar – continua abrindo horizontes à tarefa evangelizadora 
de construir comunhão e estabelecer relações fraternas.

Vencendo as barreiras do tempo e do espaço, a Rádio Vaticano – ao longo 
de quase nove décadas – vem difundindo informações e conhecimentos, mos-
trando que comunicação e evangelização são duas faces da mesma moeda e, 
por esta razão, a imprensa deve ser levada em conta em todos os aspectos pela 
sua força em ampliar, de maneira incomensurável, a capacidade das pessoas 
se comunicarem.

A história da Rádio Vaticano começa em 1931, quando o cientista italiano, 
Guglielmo Marconi – que registrou, em 1896, a patente da invenção do rádio 
– foi convocado pelo Papa Pio XI para implantar uma emissora para a Santa 
Sé, tendo como principal objetivo falar livremente – além das fronteiras do 
Vaticano – sobre os perigos do totalitarismo.

Utilizando duas frequências e um transmissor de 10kw, a Rádio Vaticano 
entrou no ar às 16h49, do dia 12 de fevereiro de 1931, quando o Papa Pio XI 
leu um texto em latim que dizia: “Ouça, ó céus o que digo! Escute, ó terra, as 
palavras que vêm de minha boca. Ouçam, povos de terras distantes”.

A primeira transmissão da rádio teve repercussão no mundo inteiro, me-
recendo, na época, inclusive, registro do 
jornal norte-americano “The New York 
Times” que, em editorial, classificou a 
transmissão como “um milagre da ciência 
e, não menos, um milagre de fé”. 

Quem também deu grande reper-

VENCENDO AS BARREIRAS DO 
TEMPO E DO ESPAÇO, A RÁDIO 
VATICANO – AO LONGO DE 
QUASE NOVE DÉCADAS – VEM 
DIFUNDINDO INFORMAÇÕES 
E CONHECIMENTOS, 
MOSTRANDO QUE 
COMUNICAÇÃO E 
EVANGELIZAÇÃO SÃO DUAS 
FACES DA MESMA MOEDA
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cussão ao acontecimento foi o jornal inglês “The News Chronicle”, estampando 
em sua primeira página que “pela primeira vez, a voz de um Papa era ouvida 
em Londres e por milhões de católicos no mundo”. 

O engenho de Marconi proporcionou, na época, ao Sumo Pontífice, um 
maior exercício de seu ministério apostólico, anunciando o Evangelho a todos 
os povos, servindo melhor as unidades da Igreja Católica, que logo percebeu que 
o rádio era um meio insubstituível para difundir a palavra de Deus no mundo.

A partir do dia do seu lançamento, a rádio tornou-se uma emissora na 
vanguarda da técnica e dos tempos, prestando relevantes serviços a pessoas 
dos mais diferentes continentes.

Durante a II Guerra Mundial, a Rádio Vaticano transmitiu informações 
com programas diários em mais de dez idiomas, incluindo o italiano, francês, 
inglês, espanhol, alemão e, em duas ou até três vezes por semana, em português, 
polonês, ucraniano, lituano e russo.

Mesmo com as dificuldades, principalmente aquelas de caráter político, a 
emissora difundiu, sem interrupções, a palavra da Igreja Católica, represen-
tando a voz que estava acima das partes, talvez uma das únicas dispostas a 
proclamar, pelos seus microfones, a verdade em tempos de morte e violência.

A Rádio Vaticano se colocou a serviço dos familiares dos refugiados e 
dos militares dispersos ou prisioneiros, transmitindo mais de um milhão de 
mensagens, equivalentes a 12 mil horas de transmissão nos anos de guerra.

Com o fim da guerra, as transmissões foram intensificadas aos países 
oprimidos. Na Guerra do Kosovo, a emissora prestou este mesmo tipo de 
auxílio em apoio às vítimas do conflito.

O conteúdo da emissora – que oferece um panorama das notícias 
internacionais, enfatizando problemáticas e temas relacionados à liberdade e 
aos direitos humanos, sobretudo o direito à vida – é preparado em 45 idiomas, 
muitos deles minoria, como a Somali ou Urdu, levando a voz da Igreja a di-
ferentes culturas, para que todos se sintam mais próximos ao Sumo Pontífice.
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Criminalização do preconceito

Embora a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei nº 
13146/15) esteja em vigor há vários anos pouco tem sido feito para garantir 

um tratamento digno às pessoas com deficiência, apesar das punições para 
atos discriminatórios previstos na legislação.
A Lei de Inclusão – que protege garantias legais conquistados por milhões 
de pessoas com deficiência no Brasil – tramitou no Congresso por 15 anos e 
garante direitos nas áreas de trabalho, saúde, educação e infraestrutura das 
cidades.

Dados do IBGE apontam que 45,6 milhões de pessoas tem algum tipo de 
deficiência no país, o que representa 23,9% da população brasileira.

A nova legislação busca superar barreiras, entraves, obstáculos, atitudes ou 
comportamentos que limitem ou impeçam a participação social das pessoas 
portadoras de deficiência, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus 
direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comu-
nicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, 
entre outros.

As barreiras podem ser urbanísticas, arquitetônicas, em transportes nas 
comunicações e na informação.

Para isso, a legislação impõe várias punições, incluindo a detenção de 
dois a cinco anos para quem impedir ou dificultar o ingresso da pessoa com 
deficiência em planos privados de saúde e a quem negar emprego, recusar 
assistência médico-hospitalar ou outros direitos a alguém, em razão de sua 
deficiência.

Entre os direitos garantidos pela nova 
lei estão a oferta de profissionais de apoio 
escolar em instituições privadas, sem 
custo para as famílias, a acessibilidade 
para pessoas com deficiência em 10% 
das frotas de táxis e o auxílio-inclusão, 

A NOVA LEGISLAÇÃO 
BUSCA SUPERAR 
BARREIRAS, ENTRAVES, 
OBSTÁCULOS, ATITUDES OU 
COMPORTAMENTOS QUE 
LIMITEM OU IMPEÇAM A 
PARTICIPAÇÃO SOCIAL DAS 
PESSOAS PORTADORAS DE 
DEFICIÊNCIA, BEM COMO 
O GOZO, A FRUIÇÃO E O 
EXERCÍCIO DE SEUS DIREITOS
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benefício de renda complementar ao trabalhador com deficiência que ingressar 
no mercado de trabalho.

A nova norma proíbe que escolas particulares cobrem o pagamento de 
taxa extra para cobrir os custos com adaptações e recursos de que o aluno com 
deficiência necessita, algo que é muito frequente nas instituições de ensino do 
país, que quando não recusam a matrícula, exigem um valor extraordinário, 
o que pela legislação é ilegal.

Com isso, a legislação busca garantir um sistema educacional inclusivo em 
todos os níveis e modalidades, e acesso à educação superior e à educação pro-
fissional e tecnológica em igualdade de oportunidades com as demais pessoas;

O novo regramento traz princípios da Convenção Internacional sobre 
os Direitos das Pessoas com Deficiência. Nesse aspecto, merecem destaque a 
formação e disponibilização de professores para o atendimento educacional 
especializado, de guias, intérpretes e de profissionais de apoio na escola.

A nova legislação fez surgir uma nova perspectiva para as pessoas com 
deficiência, a partir da retirada da abordagem técnica do conceito de defici-
ência, que agora passa a depender do grau de interação com a sociedade. Ou 
seja, quanto mais o meio apresenta barreiras, impedindo a participação plena 
de uma pessoa na sociedade, maior é a deficiência dela.

Um aspecto que merece destaque é a criminalização do preconceito por 
meio de punições, como a detenção de um a três anos para quem praticar, 
induzir ou incitar discriminação de pessoa em razão de sua deficiência, e a 
reclusão de um a quatro anos para quem se apropriar de ou desviar bens, 
proventos, pensão, benefícios, remuneração ou qualquer outro rendimento 
de pessoa com deficiência.

É importante destacar que são crimes de preconceito negar emprego, 
educação, atendimento de saúde, dentre outras situações, a essa parcela da 
população.

A deficiência não afeta mais a capacidade civil para casar e constituir 
união estável, para exercer direitos sexuais e reprodutivos, exercer o direito 
de decidir sobre o número de filhos e de ter acesso a informações adequadas 
sobre reprodução e planejamento familiar, conservar sua fertilidade, sendo 
vedada a esterilização compulsória, exercer o direito à família e à convivên-
cia familiar e comunitária e exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e 
à adoção, como adotante ou adotando, em igualdade de oportunidades com 
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as demais pessoas.
Agora, a pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prefe-

rencial em todos os serviços de atendimento ao público, disponibilização de 
recursos, tanto humanos quanto tecnológicos, que garantam atendimento em 
igualdade de condições com as demais pessoas, disponibilização de pontos de 
parada, estações e terminais acessíveis de transporte coletivo de passageiros e 
garantia de segurança no embarque e no desembarque.

Terá direito também de acessar informações e por meio de recursos de 
comunicação acessíveis, receber restituição de imposto de renda e tramitação 
processual e procedimentos judiciais e administrativos em que for parte ou 
interessada, em todos os atos e diligências.

Estes direitos são estendidos ao acompanhante da pessoa com deficiência 
ou ao seu atendente pessoal, exceto quanto em relação ao recebimento do 
Imposto de Renda e da tramitação em processos judiciais e administrativos.

Empresas que mantêm no seu quadro de funcionários vagas para pessoas 
com deficiência devem ter prioridade na contratação com o Poder Público 
em processos licitatórios.

Para isso, a organização também deve comprovar que oferece requisitos 
de acessibilidade, sejam eles arquitetônicos, tecnológicos, comportamentais 
ou de comunicação.

A lei possibilita aos operadores do Direito – em especial os membros do 
Ministério Público e da Defensoria Pública – coibir abusos e cobrar a imple-
mentação de políticas públicas, contribuindo para que os desafios da pessoa 
com deficiência sejam superados, sendo dever do Estado, independentemente 
do governo que estiver em vigor, oferecer as condições necessárias para que 
as pessoas com deficiência possam desenvolver todas as suas potencialidades.
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Envelhecimento das leis

O Brasil precisa de uma legislação mais moderna que possa influir positi-
vamente no estágio de evolução do país, que até hoje convive com leis 

do tempo do império no seu ordenamento jurídico, a exemplo do Código 
Comercial que – editado em 1850 – mantém dispositivos da época de Dom 
Pedro II e ainda cita prerrogativas a embarcações dos “súditos do Império”.

Baseadas em premissas constitucionais antigas, muitas legislações ficaram 
fora de sintonia com o ordenamento jurídico atual. Algumas delas já não 
atendem mais às necessidades e às inquietações de uma sociedade dinâmica.

As relações sociais se modificaram com o tempo e ficaram à frente do que 
está nos códigos jurídicos. A sociedade tecnológica gerou um envelhecimento 
precoce das leis, colocando as normas legais em xeque, exigindo reestruturação.

A Constituição Federal de 1988 foi o primeiro marco temporal que oca-
sionou um envelhecimento dos nossos códigos jurídicos, que estão amparados 
em normas ou situações ultrapassadas. Num sistema jurídico como o brasileiro, 
baseado na “civil law”, o direito vem seguindo mais o texto da lei que a juris-
prudência dos tribunais. Dos 17 códigos em vigor no ordenamento jurídico 
brasileiro, apenas quatro foram atualizados depois do processo de democra-
tização – o Código de Processo Civil (CPC), Código Civil, Código de 
Processo Penal (CPP) e o Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A dissonância entre a legislação e a realidade reflete nas relações sociais, 
causando insegurança jurídica, burocracia, impedindo o crescimento do país. 
Com a falta de seriedade do Parlamento Federal no trato das questões legais 
fica difícil vislumbrar a regulamentação de direitos. Mergulhado em escândalos 

de corrupção, o Congresso Nacional não 
aponta, no momento, nenhum registro 
de reformas legislativas para promover a 
substituição dos principais conjuntos de 
leis comuns que regulamentam o coti-
diano das pessoas e, tampouco, de regras 

DOS 17 CÓDIGOS EM 
VIGOR NO ORDENAMENTO 
JURÍDICO BRASILEIRO, 
APENAS QUATRO FORAM 
REFORMADOS E SANCIONADOS 
DEPOIS DO PROCESSO DE 
DEMOCRATIZAÇÃO – O 
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 
(CPC), CÓDIGO CIVIL, CÓDIGO 
DE PROCESSO PENAL (CPP) 
E O CÓDIGO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR (CDC).
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constitucionais das relações de poder entre a União, Estados e Municípios.
As poucas propostas que surgem nesse sentido têm esbarrado na falta de 

compromisso dos parlamentares no Congresso Nacional, cujos métodos e práticas 
nocivas inviabilizam qualquer mudança positiva no ordenamento jurídico. As 
tímidas mudanças observadas nas últimas legislaturas não tiveram nenhum 
efeito significativo para a sociedade, uma vez que foram feitas dilacerando 
códigos, criando leis extravagantes, trazendo dificuldades de interpretação, 
gerando insegurança jurídica e colocando as normas jurídicas em xeque.

Nos últimos anos, o Congresso Nacional se especializou em criar leis com 
poucos debates, empurrando uma produção legislativa infraconstitucional que 
acaba regulando excessivamente a liberdade privada, submetendo a sociedade 
a uma ordem única – a da obediência ao que seria politicamente correto.

O Legislativo Federal está em crise e, com a ausência de valores no seu 
conjunto e qualidade na realização de reformas na legislação, utiliza o mesmo 
mecanismo usado pelo Governo Ernesto Geisel (1974-1979), que tinha mania 
de criar comissões e mandar anteprojetos para o Congresso votar.

Mais frágil do que o método adotado pelo Legislativo Federal para as 
mudanças na legislação é o inconsistente conteúdo das propostas em análise 
no Senado e na Câmara Federal, que não priorizam as questões, que, de fato, 
influenciam a vida do cidadão, pelo atraso em relação a fenômenos modernos.

É um paradoxo, mas o excesso de leis convive com a ausência de normas 
que modernizem o aparato legal brasileiro. Dentro desse paradoxo, quem mais 
sofre é a Constituição Federal e seus pontos não regulamentados, que deixam 
muitos direitos em aberto.

Com a composição atual do Congresso Nacional, há grandes riscos na 
efetivação de qualquer mudança no processo legislativo, temendo-se pelos 
resultados das deliberações que, sem transparência e consistência, podem 
afetar interesses de gerações inteiras.

O ideal seria que o roteiro legislativo na realização de reformas no orde-
namento jurídico seguisse um sistema mais dinâmico e democrático, com os 
projetos nascendo após ampla discussão com a sociedade, sem a imposição 
do pensamento único de uma maioria parlamentar.

As mudanças na legislação exigem urgência, principalmente aquelas que 
afetam os direitos individuais, coletivos, empresariais, a liberdade, as relações 
de consumo, de negócios e de partilha de tributos entre governos.
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Escalada da violência

Os crimes de grande repercussão que causam indignação na sociedade 
mostram o lado bárbaro do país e trazem à tona, novamente, a discussão 

sobre as bases jurídicas de enfrentamento da violência e da criminalidade. 
Reformas na legislação penal, propostas de recrudescimento das penas e 

medidas para agilizar os julgamentos de criminosos surgem, outra vez, como 
propostas de superação das mazelas causadas pela escalada do crime no país.

É sempre assim. A cada crime que provoca o clamor popular, políticos 
demagogos defendem tratamento rígido à criminalidade.

Não se combate criminalidade apenas com processo penal e com direito 
penal. A questão não é só alterar a lei penal e a lei processual penal. 

É preciso também combater as causas da violência. Infelizmente, nossos 
governantes ignoram isso e potencializam seus discursos contra a crimina-
lidade para atender tão somente os holofotes. 

A questão não se trata apenas de um problema de polícia. É um problema 
de políticas públicas, de inserção.

No Brasil, busca-se cuidar dos efeitos e não das causas da violência. Os 
manifestos contra a violência são meras cortinas de fumaça. A toda hora são 
anunciadas novas medidas de combate ao crime, que em pouco tempo se 
mostram ineficazes. Isso ocorre porque o Governo não combate seus defeitos 
no tratamento da criminalidade no país.

É uma incoerência o Governo querer oferecer soluções para o problema 
da criminalidade, quando ele próprio não cumpre a sua obrigação funda-
mental de investir em educação, que é única solução verdadeira para mudar 

a mentalidade das pessoas.
É por isso que o país convive com 

uma criminalidade exacerbada e é do-
minado pelo “submundo” da ilegalidade. 
O Estado Brasileiro tem se mostrado 
ineficiente para debelar essa afligente 

FAZER A POPULAÇÃO 
ACREDITAR QUE A 
VIOLÊNCIA É SINÔNIMO 
DE FALTA DE LEGISLAÇÃO 
PENAL NÃO DEIXA DE SER 
UM ARDILOSO MEIO DE 
CONTROLE SOCIAL, QUE 
AFRONTA DIRETAMENTE A 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
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problemática, uma vez que suas ações são frágeis e não atingem os reais 
objetivos.

Enquanto isso, as pessoas vivem acuadas, presas por grades, cercas elé-
tricas, alarmes, nas suas próprias residências, assistindo atônitas as ações 
miraculosas do Governo que quase sempre restam inócuas.

A situação é grave. Hoje, quando não somos vítimas diretas em um caso 
específico de violência, temos sempre uma história a contar sobre um aten-
tado à vida que aconteceu ao nosso redor. Ou com amigos ou na rua onde 
moramos ou no restaurante que conhecemos ou no edifício que já visitamos. 
Não há mais lugar totalmente imune ao processo de violência humana.
A vida – que é o nosso maior valor – está cada vez mais ameaçada num 
ambiente hostil e selvagem com estatísticas sombrias. Se os números assustam, 
a banalização de mortes e crimes violentos não parece ter limite.

Não se vive hoje sem o medo constante da agressão física ou moral. Não 
se consegue mais estabelecer um sentimento de segurança plena em nenhum 
ambiente que frequentamos. 

A sociedade está perplexa e não sabe se comportar diante de situação 
tão incômoda. Não podemos mais conviver com a barbárie escancarada, a 
guerra a céu aberto, distanciando-nos dos padrões civilizados. 

Estamos numa encruzilhada. Se não forem feitas alterações sérias nas 
políticas de segurança pública, chegaremos ao estado de total inviabilidade. 

A violação diária da ordem pública extrapolou o limite do suportável 
pelos cidadãos, com o fortalecimento do poder paralelo da criminalidade, 
que adquire uma brutalidade cada vez mais espantosa.

O combate à escalada da violência só é possível com três ingredientes 
fundamentais: inteligência, tecnologia e vontade política. Segurança não pode 
ser colocada em primeiro plano apenas quando ocorrências pontuais des-
pertam a atenção da opinião pública. 

É preciso haver uma mudança de mentalidade, engajamento sincero e 
comprometimento daqueles que acredi-
tam na mudança, para que estes não se 
tornem cúmplices do caos. Os valores 
éticos e morais de preservação da digni-
dade humana precisam ser resgatados. 

O Governo não pode continuar 

É UMA INCOERÊNCIA O 
GOVERNO QUERER OFERECER 
SOLUÇÕES PARA O PROBLEMA 
DA CRIMINALIDADE, 
QUANDO ELE PRÓPRIO NÃO 
CUMPRE A SUA OBRIGAÇÃO 
FUNDAMENTAL DE INVESTIR 
EM EDUCAÇÃO, QUE É ÚNICA 
SOLUÇÃO VERDADEIRA PARA 
MUDAR A MENTALIDADE DAS 
PESSOAS.
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trabalhando de forma reativa, só se movimentando quando surge o problema. 
É necessária uma mudança de paradigmas, o que requer muito esforço. 

Revela-se primordial a implementação urgente de programas que incentivem 
uma política de segurança preventiva, na perspectiva de preservar a vida 
dos cidadãos.

A sociedade brada por soluções na questão da criminalidade. Não com 
fórmulas milagrosas ou modelos mágicos de combate à violência, mas com 
a implementação de ações preventivas, corretivas e educativas, com ações 
de resultados duradouros. Isso vai depender de investimentos e reformas 
profundas.



Comunicação & Justiça

100

Mazelas do neoliberalismo

Falsamente se colocando como o paradigma de solução da economia contem-
porânea, o sistema neoliberal transformou o Brasil num território cercado 

de vulcões sociais, trazendo à luz terríveis mazelas à população, como bem 
define o economista franco-brasileiro, Ladislau Dowbor.

Desertificado em suas riquezas pela devastação neoliberal e destroçado 
pela delinquência de políticos desonestos, com uma corrupção a mesclar-se 
com máfias de todos os tipos, disseminando-se como metástase, o Brasil ca-
minha para o abismo com a mercantilização do poder, que esvazia a política 
de seu verdadeiro ideal, transformando nossa democracia em uma caricatura.

Há um prenúncio de um amanhã de tragédias com a versão brasileira 
do neoliberalismo. Hoje, os excluídos representam dois terços da população. 
Mais de 10% de famílias mais ricas consomem metade da renda do país, 
colocando-nos em último lugar no planeta em termos de justiça econômica.

O neoliberalismo provoca uma gigantesca subutilização dos trabalhadores, 
deixando dezenas de milhões de pessoas sem horizonte, causando miséria, 
exclusão social, multiplicando os desequilíbrios econômicos, com a classe 
dirigente cumprindo servilmente o que é imposto pelas economias mais fortes, 
em detrimento dos interesses nacionais, numa relação casa-grande/senzala, 
em pleno século XXI.

Causa indignação a proeza dos clãs neoliberais em bloquear o desen-
volvimento do Brasil com o potencial que o país tem, para tão somente as-
segurar privilégios de grupos políticos arrogantes e autoritários, que geram 
eles mesmos a opinião que deles tem a sociedade, controlando os meios de 
comunicação social.
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A crise dos 
partidos políticos

Os partidos políticos brasileiros – desacreditados por 72% da população 
– estão vivendo um dos momentos mais difíceis da sua história. 

Incapazes de liderar propostas de mudanças importantes para a sociedade 
e sem prestígio junto à opinião pública, as agremiações partidárias vêm tendo 
uma atuação duvidosa como canal de representação dos vários segmentos 
da sociedade civil organizada.

Um aspecto negativo que influi na baixa credibilidade dos partidos po-
líticos é que muitos deles atuam mais como legendas de aluguel, aparecendo 
apenas em períodos pré-eleitorais para abrigar políticos com candidaturas 
inviabilizadas em outras agremiações, que precisam de uma sigla para dis-
putar um cargo público. 

Partidos políticos dessa natureza passam a ser atraentes também porque 
permitem que um candidato se eleja com um número menor de votos que 
o necessário em uma agremiação de maior porte, conforme o coeficiente 
eleitoral estabelecido pelas regras vigentes.
Muitas dessas siglas – onde geralmente os interesses individuais predo-
minam sobre o público – sobrevivem com a prática do clientelismo, gerando 
a corrupção e comprometendo a legitimidade democrática, com arranjos 
eleitorais puramente pragmáticos, casuísticos e pessoais. 

A imagem dos partidos políticos, hoje, é associada à luta renhida de 
pessoas, facções e grupos ambiciosos, fisiológicos, em busca do controle 
exclusivo de pedaços da “esfera pública” para suas clientelas. 

Essa ausência de conduta ética pode ter um efeito maléfico, contaminando 
segmentos da sociedade e baixando o 
nível geral de moralidade. O fato de 
fundar uma legenda política no Brasil 
não ser uma meta difícil de ser alcançada, 
aumenta a ação dos oportunistas. 

Na democracia, cabe aos partidos 

MUITAS DESSAS SIGLAS – 
ONDE GERALMENTE OS 
INTERESSES INDIVIDUAIS 
PREDOMINAM SOBRE O 
PÚBLICO – SOBREVIVEM COM 
A PRÁTICA DO CLIENTELISMO, 
GERANDO A CORRUPÇÃO 
E COMPROMETENDO A 
LEGITIMIDADE DEMOCRÁTICA, 
COM ARRANJOS ELEITORAIS 
PURAMENTE PRAGMÁTICOS, 
CASUÍSTICOS E PESSOAIS.
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políticos a formulação dos programas gerais de políticas públicas – definidos 
a partir de princípios ideológicos – para colocá-los em prática quando no 
exercício do poder. Infelizmente, isso não vem acontecendo. 

Os programas de importância para a sociedade estão sendo prejudicados 
pela prioridade dada às questões que envolvem interesses de grupos. 

A experiência mostra que esses programas vêm sendo mero instrumento 
retórico para chegar ao poder. Quando isso acontece, uma característica abso-
lutista se manifesta, como revelam os exemplos recentes e bem significativos 
desse resquício de poder imperial.

A fragilidade do sistema partidário prejudica muito a evolução da demo-
cracia no Brasil. As inúmeras contradições têm tornado os partidos políticos 
incoerentes em aspectos essenciais, deixando o eleitor confuso e decepcionado 
com a política. 

As primeiras agremiações políticas no Brasil surgiram em 1822, após a 
Independência. O país teve sete fases partidárias. A primeira foi a monár-
quica, que começou em 1837. 

As rebeliões provinciais da regência possibilitaram a formação de dois 
grandes partidos – o Conservador e o Liberal –, que dominaram a vida 
política até o final do Império. O aparecimento de um Partido Progressis-
ta e a fundação, em 1870, do Partido Republicano, completaram o quadro 
partidário do Império.

A segunda fase partidária, na Primeira República – de 1889 a 1930 – 
conheceu partidos estaduais. Foram frustradas as tentativas de organização 
de partidos nacionais, entre elas a de Francisco Glicério, com o Partido Re-
publicano Federal, e a de Pinheiro Machado – com o Partido Republicano 
Conservador.

A terceira formação partidária se deu na Segunda República, com agre-
miações nacionais de profunda conotação ideológica – a Aliança Nacional 
Libertadora e o Integralismo. 

A legislação eleitoral, pela primeira 
vez, fez referência à possibilidade de 
apresentação de candidatos por parti-
dos ou por alianças de partidos. Com 
o golpe de 1937 e a instalação da Ter-
ceira República, houve o único hiato 

A FRAGILIDADE DO SISTEMA 
PARTIDÁRIO PREJUDICA 
MUITO A EVOLUÇÃO DA 
DEMOCRACIA NO BRASIL. AS 
INÚMERAS CONTRADIÇÕES 
TÊM TORNADO OS PARTIDOS 
POLÍTICOS INCOERENTES 
EM ASPECTOS ESSENCIAIS, 
DEIXANDO O ELEITOR 
CONFUSO E DECEPCIONADO 
COM A POLÍTICA. 



Dilemas da cidadania na sociedade contemporânea

103

em nossa trajetória partidária.
Com a Quarta República, a redemocratização trouxe, em 1945, a ex-

clusividade da apresentação dos candidatos pelos partidos políticos. Nessa, 
que seria a quarta formação partidária do país, ocorreu a explosão de um 
multipartidarismo com 13 legendas. 

O golpe militar de 1964 iniciou a quinta fase partidária, com o biparti-
darismo, que para alguns teria sido “uma admiração ingênua do presidente 
Castello Branco pelo modelo britânico” e para outros uma “mexicanização”. 

A Arena seria, assim, o projeto brasileiro de um futuro PRI (Partido 
Revolucionário Institucional). As sublegendas, mecanismo utilizado 
para acomodar as diferenças internas nos dois partidos da época – Arena e 
MDB – foram copiadas do modelo uruguaio.

A sexta formação partidária se deu pela Reforma de 1979. Buscou-se 
imitar o sistema alemão de condicionar a atuação dos partidos ao alcance de 
um mínimo de base eleitoral. Já a sétima e atual fase começou em 1985, com 
a Emenda Constitucional nº 25, com o alargamento do pluripartidarismo.
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Modernização da Justiça

Num cenário em que se busca a ampliação do acesso à Justiça, o sistema 
Processo Judicial eletrônico (PJe) surge como instrumento de uma 

gigantesca mudança no Poder Judiciário, que investe na desburocratização 
do trâmite processual mediante a utilização de recursos tecnológicos, cujos 
benefícios atingem tanto à Justiça de 1º grau como a de 2º Grau.

O processo judicial eletrônico é irreversível e as rotinas processuais eletrô-
nicas inseridas com sua implantação estão mudando completamente a prática 
jurídica brasileira e – seguindo a tradição do Direito Continental Europeu – 
dando atenção total à segurança jurídica na condução das demandas judiciais.

Num país populoso, complexo e extenso como o Brasil, ele vem garantir 
dinamismo à prestação jurisdicional, resolvendo o problema da morosidade, 
saindo do formalismo para melhor atender à sociedade.

Trata-se de uma reformulação das rotinas processuais, com vistas à racio-
nalização dos procedimentos e à otimização da prestação jurisdicional e dos 
serviços judiciários, conferindo-se concretude aos princípios da celeridade, da 
economicidade e da instrumentalidade, a partir do abandono de formalidades 
tradicionais na tramitação do processo.

A implantação de ferramentas eletrônicas proporciona não somente ce-
leridade processual, como também redução de custos, maior acessibilidade, 
publicidade e ainda uma questão de suma importância na atualidade, que é 
a possibilidade de contribuir significativamente para a preservação do meio 
ambiente, na medida em que se dispensa o meio físico e os materiais utilizados 
na formalização de atos judiciais.

A agilidade no trâmite processu-
al e na prestação jurisdicional sempre 
foram fontes de preocupação do Poder 
Judiciário, que está atento a revolução 
da informação que se estabeleceu na 
sociedade a partir da ampliação do acesso 

NUM PAÍS POPULOSO, 
COMPLEXO E EXTENSO 
COMO O BRASIL, O PJE VEM 
GARANTIR DINAMISMO À 
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, 
RESOLVENDO O PROBLEMA 
DA MOROSIDADE, SAINDO DO 
FORMALISMO PARA MELHOR 
ATENDER À SOCIEDADE.
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a dados e serviços por meio da rede mundial de computadores.
É uma nova forma de situar-se e movimentar-se no mundo moderno, 

levando a uma mudança nas relações institucionais com o público externo e 
na forma de atuação com o processo.

A adoção do Processo Judicial eletrônico significa a garantia de uma pres-
tação jurisdicional mais eficiente, beneficiando diretamente a sociedade, uma 
vez que os cidadãos terão acesso aos direitos pleiteados na Justiça de maneira 
mais rápida e efetiva.

A tecnologia é hoje uma grande aliada do Poder Judiciário e já é possível 
dimensionar as inúmeras vantagens do Processo Judicial Eletrônico, que tende 
a se imortalizar, tornando-se um marco de extrema importância para a Justiça.

Sabemos que para se chegar à melhor solução de um litígio é essencial que 
a decisão seja justa. Ocorre, que para se alcançar Justiça esta decisão deve ser 
efetiva, adequada e tempestiva, respeitando todas as garantias constitucionais 
inseridas na Constituição Federal.

Com o processo eletrônico, a garantia da razoável duração do processo 
ganha força significativa, tendo em vista que seu principal objetivo é a busca 
pela efetividade, ou seja, a realização do processo justo e eficaz, superando 
entraves burocráticos que existem pelo caminho, cuja solução preconiza a 
presença de maiores recursos de infraestrutura, mantendo aprimorada a má-
quina judiciária.

Do ponto de vista da economia processual, muitas vantagens restam evi-
dentes, não apenas no tempo que dura o processo, como também na redução 
de custos que envolve todo o procedimento, tanto no aspecto econômico 
como no administrativo e burocrático. A prestação jurisdicional será melhor 
desenvolvida com tempo e esforço reduzidos.

Os ditames do processo eletrônico como preceituado pela Lei n° 11.419/2006, 
não encontram precedentes em qualquer país do mundo pela variedade de 
rotinas do Judiciário até então apenas presenciais, que passam a ser executadas 
de qualquer lugar, com gerenciamento por meio eletrônico.

Com o crescimento da utilização da informática, as pessoas passaram a 
ter mais acesso à informação, de forma que o processo judicial não poderia 
deixar de ser concebido nessa nova perspectiva, com a utilização de ferramentas 
virtuais para resolver as lides processuais.

A informatização de serviços e rotinas processuais pelo Poder Judiciário 



Comunicação & Justiça

106

– em razão da velocidade e do volume crescente de processos – é medida im-
perativa e vem concretizar o princípio da celeridade, permitindo a ampliação 
do acesso à Justiça.

Há três décadas, sequer conhecíamos bem a informática, e a existência de 
uma única máquina de escrever elétrica era um luxo nos fóruns. 

Na maioria dos órgãos judiciais, o ambiente de trabalho se concentrava nos 
autos físicos decorrentes da juntada contínua do papel num serviço cartorário 
que herdamos do direito canônico medieval.

Quem primeiro ocupou o lugar de instrumento principal de registro e 
documentação dos atos processuais foi o papel escrito à mão, depois a má-
quina de escrever, pela qual o papel passou a ser datilografado formando os 
autos do processo. 

Nessa época, era impensável uma mudança tecnológica na Justiça nos 
termos como se apresenta agora. Antes, o andamento das causas dependia 
basicamente da eficiência e do desempenho pessoal e manual dos servidores 
e juízes.

A informatização praticamente não existia e a comunicação apresentava 
dificuldades próprias na aplicação dos métodos tradicionais e ainda usuais, 
tais como guarda dos autos físicos pelo escrivão em armários ou gavetas e a 
publicação de atos em Diários Oficiais impressos.

Hoje, o domínio das tecnologias de informatização dos processos passou 
a ser tão importante quanto o conhecimento jurídico. 

Não adianta, por exemplo, um advogado conhecer profundamente os 
códigos jurídicos e não saber utilizar a ferramenta virtual para ajuizar ações, 
atravessar petições, apresentar recursos, acessar a íntegra das decisões relativas 
aos seus processos, utilizando apenas o computador, sem a necessidade de 
comparecer aos tribunais, juizados especiais e outros órgãos judiciais.

Com o processo eletrônico, a garantia da razoável duração do processo 
ganha força significativa, visto que seu principal objetivo é a busca pela efe-
tividade, ou seja, a realização do processo justo e eficaz, superando entraves 
burocráticos que existem pelo caminho, cuja solução preconiza a presença de 
maiores recursos de infraestrutura, mantendo aprimorada a máquina judiciária.
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O amigo da Corte

Torna-se cada vez mais intensa na Justiça brasileira a presença de um ator, 
que, embora não sendo parte no processo, pede para ser ouvido nos jul-

gamentos de grande repercussão, visando oferecer aos tribunais informações 
importantes sobre questões complexas cuja análise ultrapassa a esfera legal. 
Trata-se do Amicus Curiae – o ‘Amigo da Corte’ – que se populariza a 
passos largos no Brasil e se insere no processo como terceiro, movido por 
um interesse maior que o das partes envolvidas inicialmente na ação, em 
virtude da relevância da matéria e de sua representatividade quanto à questão 
discutida, requerendo ao Tribunal permissão para ingressar no feito. 

Seu papel é servir como fonte de conhecimento em assuntos inusitados, 
inéditos, difíceis ou controversos, ampliando a discussão antes da decisão 
dos magistrados. 

A função histórica do ‘Amigo da Corte’ é chamar a atenção dos tribunais 
para circunstâncias ou fatos que poderiam não ser notados, trazendo um 
leque de informações adicionais que possam auxiliar a análise do processo 
antes da decisão final. 

Sua manifestação se faz na forma de uma coletânea de citações de casos 
relevantes para o julgamento, experiências jurídicas, sociais, políticas, argu-
mentos suplementares, pesquisa legal extensiva, que contenham aparatos 
importantes para maior embasamento da decisão pelo Tribunal. 

O objetivo dessa figura processual é proteger direitos sociais lato sensu, 
sustentando teses fáticas ou jurídicas em defesa de interesses públicos ou pri-
vados, que serão reflexamente atingidos com o desfecho do processo. Ele está 

previsto na legislação brasileira desde 
1976, mais precisamente no artigo 31 
da Lei 6.385/76. 

Há divergências quanto à origem do 
‘Amigo da Corte’. A doutrina é vacilante 
quanto a isso. Para alguns estudiosos, o 

A FUNÇÃO HISTÓRICA DO 
‘AMIGO DA CORTE’ É CHAMAR 
A ATENÇÃO DOS TRIBUNAIS 
PARA CIRCUNSTÂNCIAS OU 
FATOS QUE PODERIAM NÃO 
SER NOTADOS, TRAZENDO 
UM LEQUE DE INFORMAÇÕES 
ADICIONAIS QUE POSSAM 
AUXILIAR NA ANÁLISE DO 
PROCESSO ANTES DA DECISÃO 
FINAL. 
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surgimento do Amicus Curiae teve como precursor o Direito Penal Inglês ou 
o Direito Sueco, com o instituto do Ombudsman. Para outros, seu nascedouro 
se deu no Direito Romano, especificamente na figura do Consilliarius Romano. 

No Brasil, muito se discute sobre a natureza processual do Amigo da 
Corte, sendo considerado ora como uma forma de assistência qualificada 
por parte de um órgão ou entidade com representatividade, ora como de 
intervenção especial. 

O jurista Cássio Scarpinella Bueno diz que a qualidade do interesse que 
legitima a intervenção do Amigo da Corte em juízo afasta-o da assistência. 
Segundo ele, embora existam fortes semelhanças entre a assistência e a in-
tervenção, há uma marcante diferença entre elas. 

Enquanto a ação processual do assistente é de caráter egoístico, ou seja, 
em prol da tese sustentada pela parte que, uma vez vencedora, lhe acarretará 
benefícios, o Amigo da Corte labora no processo com espírito altruísta. 

O jurista Fredie Didier Jr. diverge a respeito da parcialidade do Amigo 
da Corte, ao afirmar que ele não é um postulante, parte do processo com 
interesse específico em determinado resultado para o julgamento, o que não 
quer dizer que não possa ele, em determinadas situações, atuar com certa 
carga de parcialidade. 

Ao tratar das modalidades de intervenção de terceiros, o novo Código de 
Processo Civil (CPC) introduziu o ‘Amigo da Corte’ como instrumento para 
possibilitar melhor discussão e estudo de causas controversas e relevantes de 
interesse de determinados segmentos sociais e da sociedade como um todo. 

O entendimento é de que sua atuação não deve ser em favor de uma das 
partes litigantes, mas sim em prol do melhor esclarecimento das teses defen-
didas, com precedentes na jurisprudência, e principalmente sua repercussão 
no meio social em que a decisão judicial repercutirá. 

O Supremo Tribunal Federal (STF) tem uma política de portas abertas 
à participação do Amigo da Corte 30. Cerca de 90% dos pedidos de entrada 
na ação são feitos por pessoas jurídicas. 
As campeãs são as associações (40%) 
e entidades sindicais (19%). 

Em pouco mais de 90% dos casos 
o pedido do ‘Amigo da Corte’ é feito 
em ações de controle concentrado de 

AO TRATAR DAS MODALIDADES 
DE INTERVENÇÃO DE 
TERCEIROS, O NOVO CÓDIGO 
DE PROCESSO CIVIL (CPC) 
INTRODUZIU O ‘AMIGO DA 
CORTE’ COMO INSTRUMENTO 
PARA POSSIBILITAR MELHOR 
DISCUSSÃO E ESTUDO DE 
CAUSAS CONTROVERSAS E 
RELEVANTES DE INTERESSE DE 
DETERMINADOS SEGMENTOS 
SOCIAIS E DA SOCIEDADE COMO 
UM TODO. 
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constitucionalidade. As Ações Diretas de Inconstitucionalidade (Adins) são 
as preferidas do ‘Amigo da Corte’, concentrando 84% dos pedidos de ingresso 
na causa. 

A base de dados do STF registra a atuação do ‘Amigo da Corte’ em cen-
tenas de Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas a partir de 1992. 
Quando há a presença de um ‘Amigo da Corte’ em uma ação no Supremo 
Tribunal Federal, as chances de ela ser admitida são 22% maiores do que 
quando não há um terceiro interessado na causa. 

Nas ações julgadas procedentes, a proporção de casos com assistência 
do ‘Amigo da Corte’ é 18% maior do que os casos sem assistência. Nos casos 
julgados improcedentes a vantagem do Amicus Curiae é de 15%.
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Robotização do jornalismo

Com os pés no presente e os olhos voltados para o futuro, grandes veículos 
de comunicação dos Estados Unidos e da Europa – entre eles os jornais 

norte-americanos The New York Times, The Washington Post e a agência de 
notícias britânica Press Association – já utilizam sistemas tecnológicos de 
inteligência artificial na produção jornalística.

A suposta substituição de jornalistas por robôs em veículos de comunicação 
é um tema delicado e muito polêmico. De acordo com cientistas da Oxford 
University, do Reino Unido, o sistema de inteligência artificial já ameaça 35% 
dos atuais empregos de jornalistas, sendo esta a questão mais visível trazida por 
essa nova tendência tecnológica que constitui hoje o maior dilema existencial 
para o futuro dos jornalistas.

Investimentos milionários do Google para integrar tecnologias de inteli-
gência artificial na produção de notícias seguem a todo vapor. 

Além do robô-jornalista (Reporters and Data and Robots - Radar), que 
produz 30 mil notícias por mês, o gigante da Internet desenvolveu também 
um programa que sistematiza trabalhos relacionados aos principais desafios 
do jornalismo de dados e do jornalismo imersivo.

A previsão de especialistas em tecnologia digital da Karlstad Universitet, 
da Suécia, é de que até 2025, 90% das notícias produzidas com o uso de inte-
ligência artificial trarão conteúdo narrativo automatizado. 

As matérias não se resumirão apenas ao lançamento de dados. Elas ofe-
recerão também análises econômicas, políticas, sociais, culturais. Metade da 
interação entre os indivíduos e os computadores será feita através de voz.

Há, porém, uma certa dose de 
exagero no anunciado aniquilamento 
dos jornalistas pelos robôs, com a total 
destruição do campo de trabalho dos 
profissionais de imprensa. 

É importante enfatizar que a evo-

A PREVISÃO DE ESPECIALISTAS 
EM TECNOLOGIA DIGITAL 
DA KARLSTAD UNIVERSITET, 
DA SUÉCIA, É DE QUE ATÉ 
2025, 90% DAS NOTÍCIAS 
PRODUZIDAS COM O USO DE 
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 
TRARÃO CONTEÚDO 
NARRATIVO AUTOMATIZADO. 
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lução do jornalismo não se limita a robótica. Jornalista é um ser pensante e 
seus textos são frutos de vivências, pesquisas, imersões políticas e muito faro, 
qualidades e características que certamente um robô não pode oferecer.

É claro que com a inteligência artificial o mundo da informação passa a 
ter fronteiras menos rígidas, mas, no entanto, será mais seletivo, oferecendo 
a quem o habita a oportunidade de se reinventar, abandonando esquemas 
obsoletos, o que é comum numa profissão que nunca foi estanque, imutável e 
que passa sempre por uma constante metamorfose, tendo como matéria-prima 
a realidade social, infinita em fatos e em constantes mutações.

Embora o processo de automação no jornalismo seja absolutamente irrever-
sível, a inteligência artificial não é um elixir mágico para todas as situações na 
produção jornalística.  As competências humanas dos jornalistas continuarão 
sendo vitais no processamento da notícia.

O que a inteligência artificial vai viabilizar, na prática, é o aumento do 
volume de notícias escritas a um patamar que seria impossível de ser alcançado 
manualmente apenas com uma redação formada por trabalhadores humanos.
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Sociedade caótica

O Brasil não respeita os idosos e ainda não entendeu que a velhice signifi-
ca o próprio direito que cada ser humano tem de viver com dignidade, 

exercendo plenamente sua cidadania.
No momento em que o Estatuto do Idoso (Lei 10.741/03) atinge mais  de 14 

anos de existência, e mais de 23 anos após a edição da Lei de Política Nacional 
do Idoso (Lei 8.842/94), a violência contra a população idosa segue silenciosa.

Apesar de a legislação garantir que o envelhecimento é um direito per-
sonalíssimo, não estão sendo assegurados ao idoso – como pessoa humana e 
sujeito de direitos civis – a liberdade, o respeito e a dignidade.

A sociedade caótica que vive em constante conflito não aceita a ideia do 
envelhecimento e trata os idosos como pertencentes ao “Mito da Velhice”, 
considerando estes como cidadãos de segunda classe, quando se refere à pro-
dução, ao trabalho, ao lazer, à educação e à oportunidade.

Esquece a sociedade que ela está num contínuo processo de envelhecimen-
to, que seus membros são “envelhecentes” desde que nasceram e que sempre 
lançam mão da dignidade como forma de defesa todas as vezes que têm seus 
direitos esbulhados.

Infelizmente, o descaso com o idoso no Brasil não parece ser passageiro. 
Mesmo existindo suficientes dispositivos legais e normativos para o enfrenta-
mento da violência contra este segmento social, existe uma imensa distância 
entre as leis e sua implementação.

As próprias famílias não cuidam mais de seus ascendentes, que ficam à 
mercê da violência social, psicológica e física, que se evidencia na precariedade 
do tratamento familiar, dos serviços e 
programas sociais.

O Poder Público, por sua vez, não 
desenvolve políticas consistentes de pro-
teção ao idoso, embora a Constituição 
Federal estabeleça em seu artigo 230 que 

INFELIZMENTE, O DESCASO 
COM O IDOSO NO BRASIL NÃO 
PARECE SER PASSAGEIRO. 
MESMO EXISTINDO 
SUFICIENTES DISPOSITIVOS 
LEGAIS E NORMATIVOS PARA 
O ENFRENTAMENTO DA 
VIOLÊNCIA CONTRA ESTE 
SEGMENTO SOCIAL, EXISTE 
UMA IMENSA DISTÂNCIA 
ENTRE AS LEIS E SUA 
IMPLEMENTAÇÃO.
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“a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, 
defendendo sua dignidade e garantindo-lhes o direito à vida”.

A Constituição Federal de 1988 deu nova forma à visão dos Direitos e 
Garantias Fundamentais, nos conscientizando de uma atribuição que já de-
veria estar internalizada, por ser diretamente relacionada à célula mater da 
sociedade – a família.

É dever da família, da sociedade civil organizada e do Estado apoiar ini-
ciativas que amparem as pessoas idosas, para garantir sua dignidade e sua 
participação na comunidade. Uma das qualidades essenciais para a caracteri-
zação de família é a eternalização dos laços afetivos, morais e quiçá jurídicos.

Sob este aspecto, a Constituição Federal vigente representou um avanço 
nas relações sociais que dizem respeito ao idoso, tendo em vista que as leis 
civis utilizadas anteriormente à sua promulgação posicionavam os idosos numa 
condição de quase interditos.

Diante de um cenário social em que temos uma legislação que protege 
os idosos, cabe ao Poder Público estruturar ações para assegurar os direitos 
destes, ancorados na Política Nacional do Idoso (Lei 8.842/94), que foi o 
grande marco para a extensão desses direitos.

Não é plausível que a sociedade brasileira, que sempre lutou por ideais de 
liberdade, igualdade e fraternidade acabe esquecendo e, consequentemente, 
banindo e rejeitando um segmento tão importante e expressivo.

No atual modelo econômico neoliberal – que atribui importância exacer-
bada ao lucro, à produtividade e ao consumo – o jovem é supervalorizado, 
enquanto o idoso é frequentemente considerado um inútil, um peso morto para 
a família e para sociedade, e um improdutivo para o Estado. Daí, o desprezo 
por ele e o desrespeito à sua dignidade.
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Solução para os 
litígios	massificados

Considerando que muitas das mais de 100 milhões de ações que tramitam 
no Poder Judiciário brasileiro são causas ditas repetitivas, onde a questão 

jurídica a ser enfrentada é a mesma, o Novo Código de Processo Civil 
(CPC), trouxe um importante instrumento para combater o alto grau de li-
tigiosidade da sociedade, garantindo uma prestação jurisdicional adequada 
em tempo razoável.

Trata-se do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), 
criado com a perspectiva de contingenciar os litígios seriados, dando resposta 
rápida, adequada e isonômica às causas repetidas, conferindo racionalidade 
e tratamento prioritário à solução de um significativo número de processos 
que discutem a mesma tese jurídica.

O incidente – que é instaurado perante o tribunal, a partir de um ou mais 
processos-modelo – aborda todos os argumentos relacionados ao tema em 
debate, podendo ser suscitado por qualquer um dos legitimados – desem-
bargadores, juízes, membros do Ministério Público e da Defensoria Pública, 
além das partes envolvidas.

A decisão que receber o Incidente determinará, de imediato, a suspensão 
de todos os processos que versem sobre a matéria de direito em discussão no 
âmbito de jurisdição do respectivo tribunal, até a decisão final por parte do 
órgão julgador, a exemplo do que ocorreu no Tribunal de Justiça do Maranhão, 
diante da repetição de processos sobre eventual direito dos servidores públicos 
estaduais à diferença remuneratória de 21,7%.

O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas visa a garantir a segu-
rança jurídica, a efetividade e a celeridade 
– princípios basilares do ordenamento 
jurídico pátrio que foram reafirmados 
e enfatizados no Novo Código de Pro-
cesso Civil –, ao passo que ao final do 
julgamento do incidente em questão 

PODERÃO INTERVIR COMO 
AMICUS CURIE AS ENTIDADES 
PÚBLICAS OU PRIVADAS QUE 
DESEMPENHEM ATIVIDADES 
DE ALGUMA FORMA 
RELACIONADAS. NA QUALIDADE 
DE AUXILIAR DA CORTE, SUA 
ATUAÇÃO TEM POR OBJETIVO 
APRESENTAR ARGUMENTOS, 
DADOS E ELEMENTOS QUE 
CONTRIBUAM PARA A JUSTIÇA 
DA DECISÃO.
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será observada nos processos semelhantes a mesma interpretação jurídica 
adotada no julgamento do IRDR na área de jurisdição do tribunal, inclusive 
juizados especiais.

Os impactos das decisões sobre a admissibilidade do IRDR são inestimáveis. 
Esse procedimento atende aos princípios informadores do próprio sistema, em 
especial a celeridade, não havendo justificativa plausível para a suspensão da 
análise de todos os pedidos cumulados na hipótese de instauração do IRDR 
relativo a um único ponto do processo.

No exame da admissibilidade do IRDR, o tribunal verificará a presença 
dos requisitos necessários à instauração do incidente e se há conveniência de 
se fixar a tese jurídica para os casos repetitivos, com a elaboração da decisão 
paradigma.

Admitido e instaurado o Incidente de Resolução de Demandas Repetiti-
vas, deverá ser permitida a plena participação dos potencialmente afetados 
e de eventuais entidades interessadas, na qualidade de Amicus Curie (Amigo 
da Corte), respeitando-se o contraditório participativo por meio do direito 
de influência.

As partes que tiveram seus processos suspensos ante a instauração do 
incidente poderão nele intervir, fazendo-o na condição de assistentes litis-
consorciais, exatamente pelo fato de que a questão jurídica lhes diz respeito e 
estes poderão ser atingidos diretamente pelos efeitos da decisão do incidente, 
que tem força vinculante.

Poderão intervir como Amicus Curie as entidades públicas ou privadas 
que desempenhem atividades de alguma forma relacionadas. Na qualidade de 
auxiliar da corte, sua atuação tem por objetivo apresentar argumentos, dados 
e elementos que contribuam para a Justiça. 

O Novo Código de Processo Civil prevê, ainda, que seja dada ampla pu-
blicação e divulgação específica, mediante registro eletrônico no sistema junto 
ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), não só da instauração, como, 
principalmente, do resultado do julgamento dos incidentes.

Nesse sentido, o CNJ criará um cadastro nacional dos IRDRs, de modo a 
permitir o amplo acesso às informações relacionadas à existência e ao julga-
mento em cada um dos Estados Federativos.

Seguindo o entendimento jurisprudencial que vem sendo aplicado para os 
casos de recurso representativo de controvérsia, a desistência ou o abandono 
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da causa afetada como paradigma não impede o prosseguimento do incidente, 
com o exame de seu mérito.

Além disso, os julgamentos oriundos do IRDR apreciarão todos os pontos 
capazes de influir na formação do precedente a ser fixado. Isso ajudará, até 
mesmo, na hipótese de eventual superação do precedente firmado no incidente 
(overruling), a ser feito por meio de pedido substancialmente fundamentado, 
demonstrando-se os motivos idôneos para a modificação do entendimento.

Após o julgamento, as teses jurídicas firmadas serão aplicadas a todos os 
processos individuais e coletivos que versem sobre a mesma matéria e que 
tramitem no âmbito do tribunal.

A decisão proferida no IRDR será um paradigma a ser adotado para todos 
os diversos casos repetitivos que discutam a mesma tese de direito, em trâmite 
no âmbito da competência territorial do tribunal. Trata-se de verdadeiro leading 
case, que fundamentará o julgamento de todas as demais ações embasadas 
em questões idênticas.

São inúmeras, portanto, as consequências oriundas do julgamento da ques-
tão pelo IRDR, valendo destacar, por relevantes, a possibilidade de julgamento 
pela improcedência liminar do pedido, a concessão de tutela de evidência e, 
ainda, o cabimento de reclamação na hipótese de descumprimento da tese 
determinada pelo precedente.

Com o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, o legislador 
deixou clara a intenção de fortalecer os precedentes, com o julgamento de 
tese jurídica generalizável e abstrata, com força vinculante, no intuito de sal-
vaguardar os interesses sociais e econômicos, sempre em atenção às garantias 
do processo justo.
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A onda de suicídios 
na Polícia Federal

Sonho de ascensão profissional de muitos jovens, referência nacional no 
combate à corrupção e elite de uma categoria cada vez mais imprescindível 

para a sociedade, a Polícia Federal possui um lado sombrio.
Nos últimos 11 anos, foram registrados 51 casos de suicídio entre policiais 

federais. Somente nos últimos três anos, 20 membros da corporação usaram 
a arma de trabalho para tirar a própria vida.

Esses dados, porém, estão subestimados, uma vez que casos de suicídios 
ocorrem também em operações quando os agentes ‘buscam a bala’ do inimigo. 
Na estatística, o registro de ocorrência indica ‘morte em ação’, mas se sabe 
que ali existiu um impulso suicida.

A Polícia Federal é o serviço público onde mais ocorrem suicídios. O 
cenário de pressão excessiva e ambiente de trabalho sem boas perspectivas 
de melhoria na atividade profissional é a principal causa dos suicídios na 
PF, que, mesmo exigindo nível superior, não reestruturou a carreira, diante 
de atribuições complexas.

Pesquisa da Universidade de Brasília (UnB) mostra que por trás do 
colete preto, do distintivo, dos óculos escuros e da mística que transformou 
a PF no ícone de polícia de elite existe um quadro grave e preocupante.

Depressão e síndrome do pânico são doenças que atingem um em cada 
cinco dos 11.817 agentes da Polícia Federal, que se submetem a um regime 
de trabalho militarizado, sem que tenham treinamento militar para isso.

Relatos de entidades sindicais representativas da categoria atribuem os 
suicídios a assédios morais e pressões constantes por produtividade por parte 

de superiores hierárquicos. 
Essas ocorrências – aliadas a fato-
res genéticos, à formação de agentes, 
à falta de perspectivas profissionais 
– são tratadas por especialistas como 
desencadeadoras dos distúrbios mentais, 

A POLÍCIA FEDERAL É O 
SERVIÇO PÚBLICO ONDE 
MAIS OCORREM SUICÍDIOS. 
O CENÁRIO DE PRESSÃO 
EXCESSIVA E AMBIENTE 
DE TRABALHO SEM BOAS 
PERSPECTIVAS DE MELHORIA 
NA ATIVIDADE PROFISSIONAL 
É A PRINCIPAL CAUSA DOS 
SUICÍDIOS NA PF
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geralmente invisíveis na estrutura da Polícia Federal.
Uma das causas seria também a forma como a estrutura da PF está 

montada, causando sofrimento patológico em agentes, havendo dificuldades 
para enfrentar a organização hierárquica do trabalho, além de sentimentos 
de desgaste, inutilidade e falta de reconhecimento.

Ainda que seja errado apontar para responsabilidades individuais, a tra-
gédia na Polícia Federal chegou a um nível muito grande, o que cobra uma 
resposta de cada parcela do Estado brasileiro que convive com esse drama.

Fruto de uma especial combinação de fatores negativos – internos e 
externos – o suicídio nunca foi uma tragédia de fácil explicação para a área 
médica e nem para estudiosos da vida social.

O sociólogo, antropólogo, cientista político, psicólogo social e filósofo 
francês, Émile Durkheim (1858-1917) demonstrou que o suicídio é a expres-
são mais grave de fracasso de uma comunidade e que raramente pode ser 
explicado por uma razão única.
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Gastos e inoperância

O Congresso Nacional continua onerando a sociedade, que paga uma conta 
cada vez mais alta para manter parlamentares que pouco fazem pelo 

país e cujos gastos e inoperância penalizam o já sofrido contribuinte, vítima 
de inúmeras mazelas de um sistema político viciado e atrasado. 

Os membros do legislativo brasileiro são os mais caros do mundo se 
forem comparados seus rendimentos, benefícios e assessoramentos com os 
dos parlamentares do Chile, México, Estados Unidos, Alemanha, França, 
Grã-Bretanha e Itália.

Os gastos do Legislativo são significativamente elevados e o Brasil atinge 
mais rápido ainda o topo da escala nesse item quando se leva em conta as 
disparidades do custo de vida, o nível de renda da população, a renda per 
capita do país, dentre outros fatores. Os custos diretos anuais incorridos 
por cada senador brasileiro correspondem a mais de oitenta vezes a riqueza 
média produzida por cada habitante do país ao longo de um ano. Para os 
deputados, o custo direto é quase setenta vezes o Produto Interno Bruto 
(PIB) per capita.

Um senador brasileiro custa em termos reais mais de três vezes o que 
custa um senador chileno para o contribuinte daquele país e cerca de 8,4 
vezes o que pesa um senador francês no bolso do cidadão ao qual serve. 

Cada deputado brasileiro, por sua vez, custa para o cidadão duas vezes 
mais do que seu correspondente norte-americano, 5,5 vezes mais do que um 
alemão, seis vezes mais que um francês e 6,5 vezes mais do que um britânico.

O Brasil paga os melhores salários aos seus parlamentares em termos de 
Produto Interno Bruto per capita. No 
Legislativo brasileiro, a relação salário 
anual do congressista/PIB per capita é 
de 12,7 por 1, enquanto no Congres-
so dos EUA não chega a 4 por 1. Isso 
quer dizer que, levando-se em conta a 

UM SENADOR BRASILEIRO 
CUSTA EM TERMOS REAIS MAIS 
DE TRÊS VEZES O QUE CUSTA 
UM SENADOR CHILENO PARA O 
CONTRIBUINTE DAQUELE PAÍS 
E CERCA DE 8,4 VEZES O QUE 
PESA UM SENADOR FRANCÊS 
NO BOLSO DO CIDADÃO AO 
QUAL SERVE. 
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riqueza produzida por cada país e a sua população, o salário dos deputados 
e senadores brasileiros é mais de três vezes maior do que os salários dos 
parlamentares norte-americanos.

A julgar pelo que acontece com o Congresso Nacional e sabendo-se 
que as Assembleias Legislativas e Câmaras de Vereadores são submetidas a 
controles e escrutínio ainda mais frágeis, pode-se afirmar, com segurança, 
que a classe política brasileira está se apropriando direta ou indiretamente 
de parcelas da renda nacional incompatíveis com o nível de desenvolvimento 
e de distribuição de renda do país.

As distorções observadas na Câmara dos Deputados e no Senado Federal 
podem ser estendidas às Assembleias Legislativas e Câmaras de Vereadores. 

No Brasil, os salários pagos a deputados estaduais são calculados à base 
de 75% dos salários dos deputados federais e os salários de vereadores de 
municípios populosos obedecem à mesma proporção em relação aos depu-
tados estaduais. Além disso, tanto no nível estadual quanto no municipal os 
integrantes do Legislativo gozam de privilégios financeiros semelhantes aos 
da Câmara dos Deputados – não raro ainda mais generosos.

Em São Luís, por exemplo, os membros da Câmara Municipal custam 
mais caro do que um integrante da Casa dos Comuns Britânica. 

No Maranhão, uma pessoa comum precisaria trabalhar durante 751 anos, 
sem gastar um centavo, para gerar o equivalente ao patrimônio de seus se-
nadores. Para gerar um patrimônio igual à média dos deputados estaduais 
os maranhenses teriam que trabalhar 356 anos.
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Anistia à sonegação

A polêmica sobre a Lei de Repatriação de Recursos (nº 13.254/2016) 
está longe de chegar ao fim, com interpretações jurídicas divergentes de 

juristas de diversas matizes ideológicas.
A lei permite que os brasileiros que cometeram crime de falsidade ideoló-

gica, sonegação fiscal e previdenciária, evasão de divisas, uso de documentos 
falsos relacionados aos recursos, assim como a lavagem de dinheiro oriunda 
desses crimes específicos, não sofram punição pelos mencionados crimes.

Para isso, basta que declarem às autoridades brasileiras a regularização 
da situação fiscal, indicando os bens omitidos, pagando o tributo incidente 
e multa. Outros crimes continuariam a ser passíveis de punição, incluindo 
corrupção e lavagem de ativos provenientes dela.

A proposta vai ao revés das normas internacionais que demandam a crimina-
lização do enriquecimento ilícito. A medida faz parte do ajuste fiscal pretendido 
pelo Governo Federal, com o propósito de arrecadar mais impostos e tentar 
reduzir o enorme rombo nas contas públicas causado por sua própria culpa.

Os defensores da lei dizem que há no exterior US$ 650 bilhões de origem 
lícita de brasileiros e que estes teriam interesse “patriótico” de repatriar entre 
R$ 370 bilhões e R$ 400 bilhões. Pura ilusão. É melhor o Governo Federal 
esperar sentado, para não cansar.

Brechas e benesses no texto legal têm gerado inquietação quanto à sua 
efetividade. Podem se valer dela tanto as pessoas físicas como as pessoas ju-
rídicas, indistintamente.

 Um dos problemas da lei em sua redação vigente é que não há exi-
gência de qualquer prova da fonte lícita 
dos recursos. Isso possibilita que valores 
mantidos na conta de um “testa-de-fer-
ro” de um agente corrupto possam ser 
repatriados, sem indagação quanto à 
origem dos recursos.

OS DEFENSORES DA LEI DIZEM 
QUE HÁ NO EXTERIOR US$ 
650 BILHÕES DE ORIGEM 
LÍCITA DE BRASILEIROS E QUE 
ESTES TERIAM INTERESSE 
“PATRIÓTICO” DE REPATRIAR 
ENTRE R$ 370 BILHÕES E R$ 
400 BILHÕES. PURA ILUSÃO. 
É MELHOR O GOVERNO 
FEDERAL ESPERAR SENTADO, 
PARA NÃO CANSAR.
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Apesar da alcunha que lhe foi atribuída, a lei não trata de repatriação de 
ativos, porquanto não requer e sequer incentiva que os recursos mantidos no 
exterior sejam repatriados, ou seja, remetidos ao Brasil.

A lei, na verdade, versa sobre anistia penal e tributária, sendo melhor cha-
má-la de lei da anistia à sonegação, à evasão de divisas e à lavagem de dinheiro.

É moralmente questionável anistiar cidadãos que sonegaram bens, espe-
cialmente quando muitos outros contribuintes cumpriram com suas obrigações 
tributárias.

A legislação é injusta, pois permiti que possíveis recursos adquiridos de 
forma criminosa — oriundos do tráfico de drogas ou da corrupção — sejam 
regularizados com o oferecimento de alíquotas mais vantajosas que as ofere-
cidas aos cidadãos que cumpriram regularmente suas obrigações tributárias.

Embora a lei estabeleça que apenas bens de origem lícita podem ser regula-
rizados, ficando fora do alcance da anistia os produtos de crimes, o contribuinte 
poderá apresentar declarações falsas sobre a forma de aquisição dos recursos.

A tão badalada “repatriação de capitais” tem se limitado apenas à repatria-
ção de multas e impostos necessários para legalizar o dinheiro que continua 
no exterior.

O risco de entrar dinheiro sujo na economia é real, tendo em vista o forte 
“lobby” para que as facilidades aumentem, não só de interessados em livrar o 
dinheiro ilícito que receberam, mas também de grupos profissionais que operam 
no mercado de blindagem patrimonial, que ganha muito dinheiro com isso.

Várias mudanças estão sendo articuladas no Congresso Nacional para 
afrouxar as obrigações tributárias exigidas pela lei atual.

Uma delas ocorreu no Senado Federal, que na discussão para abertura de 
um novo prazo para a repatriação de recursos depositados no exterior não 
declarados à Receita Federal, deixou aberta a possibilidade de parentes de 
políticos legalizarem recursos não declarados no exterior, até mesmo dinheiro 
proveniente de corrupção, abrindo janelas de impunidade para crimes graves.

Alguns parlamentares chegaram a cogitar a inserção de um dispositivo 
na Lei de Repatriação que tornaria opcional a exigência de declarar que o 
dinheiro ingressado no programa tem origem lícita.

Muitos senadores levantaram a ideia de anistiar até aqueles que já foram 
condenados por crimes relacionados aos recursos a serem repatriados, desde 
que o processo não tenha transitado em julgado. Se aprovada, tal medida 
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impactaria profundamente situações de lavagem praticadas por centenas de 
doleiros há décadas.

A lei precisa de parâmetros mais claros para não beneficiar sonegadores 
que lavaram dinheiro de corrupção, narcotráfico e outros crimes graves. Sobre 
qualquer anistia paira a sombra da injustiça, causando a indignação daqueles 
que não cometeram o crime e cumpriram as regras vigentes.

Não está descartada a possibilidade de arguição de inconstitucionalidade 
da lei perante o Supremo Tribunal Federal (STF), na medida em que são 
apontadas afrontas a normas constitucionais.

É necessário regras mais rígidas e travas de proteção para a não legalização 
de dinheiro sujo. Estão querendo criar uma lavanderia oficial para limpar 
dinheiro oriundo de crimes, com uma lei que efeito pedagógico perverso, 
punindo indiretamente os que cumprem a lei e estimulando a sonegação e a 
transgressão daqueles que agem fora da lei.

Não se pode tergiversar diante de uma questão séria e grave. Anistiar 
doleiros, sonegadores causa um impacto na credibilidade das instituições com 
efeitos desastrosos em decorrência de uma lei polêmica com graves distorções.

Em meio a uma séria crise fiscal, em que Governo Federal massacra o 
funcionalismo com a sanha arrecadatória, a Lei de Repatriação não traz qual-
quer benefício para o Estado, ficando este somente com o custo moral da 
anistia penal.
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Ato contra a 
democracia

Um carrossel diabólico assombrou o Brasil durante 21 anos (1964/1985), um 
período sombrio marcado pela falta de democracia, supressão de direitos 

constitucionais, censura, perseguição política e repressão aos que apostavam 
nas liberdades para enfrentar o desafio de construir um país mais justo.

O avanço da impunidade desorganizava a sociedade, trazendo das trevas 
os espectros de um regime violento, sedento de poder e de sangue. 

Nos lodos subterrâneos da ditadura, ninguém estava inteiramente imune, 
pois imperava a impunidade.

Nessa época – marcada por agressões a juristas, prisões ilegais e tortura 
– ocorreu um dos mais traumáticos episódios da abertura do regime militar.

Por obra de grupos extremistas de direita contrários à abertura política, 
explodia, no dia 27 de agosto, de 1980, uma carta-bomba endereçada ao 
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), tendo 
como destinatário da sinistra correspondência o então presidente da entidade, 
Eduardo Seabra Fagundes.
O triste episódio – mais um de uma série de atentados de grupos con-
servadores de direita, matou a então diretora da Secretaria da OAB, Lyda 
Monteiro da Silva.

A explosão da bomba foi alvo de várias investigações. A OAB chegou 
a pagar R$ 80 mil para um grupo de investigadores particulares. Nenhum 
resultado, contudo, foi alcançado.

Na época, ficou absolutamente nítido o desinteresse do governo militar 
pela apuração dos fatos, o que fez crescer a certeza da motivação política do 
crime.

A interpretação mais plausível do caso 
foi que o atentado teria sido praticado 
por militares interessados em intimidar 
o posicionamento combativo da OAB 
contra o regime.

A EXPLOSÃO DA BOMBA 
FOI ALVO DE VÁRIAS 
INVESTIGAÇÕES. A OAB 
CHEGOU A PAGAR R$ 80 
MIL PARA UM GRUPO 
DE INVESTIGADORES 
PARTICULARES. NENHUM 
RESULTADO, CONTUDO, FOI 
ALCANÇADO.
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O que restou da mesa onde Lyda Monteiro estava sentada quando foi 
atingida pela bomba está exposto hoje no Museu Histórico da OAB Nacional, 
que pertence ao Centro Cultural Evandro Lins e Silva, em Brasília.

O atentado ocorreu quando a Seccional da Ordem de São Paulo e o pre-
sidente nacional da OAB, Eduardo Seabra Fagundes, na qualidade de dele-
gado do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, insistiam na 
identificação de agentes e ex-agentes dos serviços de segurança suspeitos das 
agressões sofridas pelo jurista Dalmo Dallari – sequestrado em 2 de julho de 
1980, na cidade de São Paulo.

Naquele período, a anistia decretada pelo presidente João Baptista Figuei-
redo completava um ano e o país se preparava para a primeira eleição direta 
a governador depois do AI-5, em 1982.

O crime prescreveu em 2000, sem que ninguém fosse condenado pela 
explosão, provocando a indignação até mesmo de um dos principais acusa-
dos pelo crime, o agrônomo Ronald James Watters, militante de grupos de 
extrema direita nos anos 70.

Pelas regras do Código Penal, um crime comum, como ficou caracteri-
zado o atentado, prescreve em 20 anos, ou seja, as investigações encerram-se 
independentemente do resultado.

Mesmo com a criação da Comissão Nacional da Verdade – visando in-
vestigar violações de direitos humanos ocorridas entre os anos de 1946 e 1988 
por agentes do Estado – não houve brecha legal para mudar a caracterização 
do crime. Sendo assim, ninguém foi responsabilizado pela morte de Lyda 
Monteiro. De qualquer forma, sempre haverá a condenação moral.

Apesar de seus resultados trágicos, o atentado contribuiu para apressar o 
fim da ditadura. Ao contrário do que eles pretendiam, o ato terrorista fortaleceu, 
na época, a posição da OAB frente ao regime ditatorial e mobilizou diversos 
setores da sociedade em defesa das eleições diretas e por uma Constituinte 
livre e soberana.
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Litigiosidade na 
área tributária

O Brasil tem o pior cenário tributário do mundo e o grau de litigiosidade na 
área é expressivamente superior ao observado em outros países, criando 

um clima de insegurança jurídica que desestimula o investimento.
A complexidade do sistema tributário brasileiro certamente é uma das 

causas do problema, agravado pelo número excessivo de mudanças na legis-
lação tributária, muitas vezes feitas sem o necessário cuidado, o que leva a 
uma legislação mal elaborada e, portanto, sujeita a diversas interpretações.

O elevado índice de disputas judiciais na área tributária deve-se também à 
resistência das receitas municipais, estaduais e Federal em revelar informações 
sobre a aplicação de tributos.

Isso gera aumento no número de casos de litígio na Justiça (contencioso 
tributário), pois quando os cidadãos sentem que seus direitos estão sendo 
violados procuram a Justiça. Com isso, o Brasil fica à frente de países desen-
volvidos em número de processos.

São 16 processos tributários em discussão para cada dez mil habitantes. 
Nos Estados Unidos é um processo tributário a cada dez mil habitantes. No 
Canadá são dois para o mesmo número de habitantes.

A relação elevada entre número de processos e habitantes no Brasil pode 
ser vista como uma evidência favorável de que estamos diante de uma Justiça 
acessível e de que os cidadãos estão cada vez mais conscientes de seus direitos.

No entanto, a alta litigiosidade reflete a complexidade das normas tri-
butárias, a necessidade de consolidação e irretroatividade da jurisprudência 
(administrativa e judicial) e transparência por parte dos órgãos fiscalizadores 
na interpretação e aplicação da legali-
dade. A existência de um forte lobby 
organizado por quem se beneficia das 
distorções atuais no país se impõe como 
uma grande barreira à racionalização 
do sistema fiscal brasileiro.

A ALTA LITIGIOSIDADE 
REFLETE A COMPLEXIDADE 
DAS NORMAS TRIBUTÁRIAS, 
A NECESSIDADE DE 
CONSOLIDAÇÃO E 
IRRETROATIVIDADE 
DA JURISPRUDÊNCIA 
(ADMINISTRATIVA E JUDICIAL) 
E TRANSPARÊNCIA POR PARTE 
DOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES 
NA INTERPRETAÇÃO E 
APLICAÇÃO DA LEGALIDADE.
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Soma-se a isso a insistência de Governos em continuar utilizando o Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) como ferramenta 
política e de empresas que recebem incentivos fiscais e não querem perdê-los, 
mesmo que isso tire a eficiência do país na área tributária.   

Basta elaborar uma proposta para melhorar o nosso sistema tributário 
burocrático e discutir a complexidade das normas e o elevado número de 
tributos, os Municípios e Estados com interesses políticos consolidados rea-
gem mandando qualquer projeto nesse sentido para o quinto dos infernos.

A expressão quinto dos infernos está ligada à matéria tributária na época 
que a coroa portuguesa cobrava um quinto sobre o ouro que era fundido 
no Brasil. A situação foi considerada grave, gerando movimentos históricos, 
como a Inconfidência Mineira. Hoje, estamos chegando a quase dois quintos 
e ninguém faz absolutamente nada.

A reserva do quinto também foi estendida à extração de diamantes. Contudo, 
devido ao intenso contrabando e sonegação, levou ao cúmulo de a metrópole, 
no ano de 1771, decretar a chamada Extração Real, que consistiu na criação 
do monopólio imperial sobre o diamante, que vigorou até 1832.
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Marcas da desigualdade

O patrimônio de apenas oito homens é igual ao da metade mais pobre do 
mundo inteiro, segundo estudo da organização inglesa Oxfam. O mundo 

passa por uma séria crise, que tem o poder de concentrar renda e deixar os 
ricos cada vez mais ricos.  

Desde 2015, o 1% mais rico detém mais riqueza que o resto do planeta, 
mostrando que nossa economia precisa parar de recompensar excessivamente 
os mais ricos e começar a funcionar em prol de todas as pessoas.

Governos responsáveis e visionários, empresas que trabalham no interesse 
de trabalhadores e produtores, valorizando o meio ambiente e um sistema 
robusto de justiça fiscal são elementos fundamentais para uma economia 
mais humana.

As notícias sobre desigualdade, de maneira geral, não são boas. No mun-
do, a renda dos 10% mais pobres aumentou cerca de US$ 65 nos últimos 23 
anos, enquanto que a renda dos 1% mais ricos aumentou 182 vezes, ou seja 
US$ 11.800, no mesmo período. 

Além disso, sete em cada dez pessoas vivem em um país que registrou 
aumento da desigualdade nos últimos 30 anos.

Ao longo dos próximos 20 anos, 500 pessoas passarão mais de US$ 2,1 
trilhões para seus herdeiros – uma soma mais alta que o Produto Interno 
Bruto (PIB) da Índia, país que tem 1,2 bilhão de habitantes.

Nos Estados Unidos, uma pesquisa recente realizada pelo economista 
Thomas Pickety revela que, nos últimos 30 anos, a renda dos 50% mais pobres 
permaneceu inalterada, enquanto a do 1% mais rico aumentou mais de 300%.

Outro exemplo que revela o tamanho 
da desigualdade na distribuição de renda 
é o Vietnã. O homem mais rico daquele 
país ganha mais em um único dia de 
trabalho do que a pessoa mais pobre 
vai ganhar em um período de dez anos.

AS NOTÍCIAS SOBRE 
DESIGUALDADE, DE MANEIRA 
GERAL, NÃO SÃO BOAS. NO 
MUNDO, A RENDA DOS 10% 
MAIS POBRES AUMENTOU 
CERCA DE US$ 65 NOS ÚLTIMOS 
23 ANOS, ENQUANTO QUE A 
RENDA DOS 1% MAIS RICOS 
AUMENTOU 182 VEZES, OU 
SEJA US$ 11.800, NO MESMO 
PERÍODO. 
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Os mais ricos acumulam riqueza de forma tão acelerada que o mundo 
pode ter seu primeiro trilionário nos próximos 25 anos.

A ideia de que uma única pessoa possua mais de um trilhão é tão incrível 
que a palavra “trilionário” ainda não aparece na maioria dos dicionários. Seria 
preciso gastar US$ 1 milhão todos os dias durante 2.738 anos para gastar 
US$ 1 trilhão.

Outra triste conclusão diz respeito às desigualdades de gênero. De acordo 
com as tendências atuais, o impacto é maior entre as mulheres, que levarão 
170 anos para serem remuneradas como os homens.

O estudo da Oxfam fala em cobrança justa de impostos por empresas e 
pessoas ricas, a igualdade salarial entre homens e mulheres, a proteção do meio 
ambiente e aponta que combustíveis fósseis têm impulsionado o crescimento 
econômico desde a era da industrialização, mas eles são incompatíveis com 
uma economia que efetivamente prioriza as necessidades da maioria.

Segundo a Oxfam, a poluição do ar provocada pela queima de carvão 
causa milhões de mortes prematuras em todo o mundo, enquanto a devastação 
causada pelas mudanças climáticas afeta mais intensamente os mais pobres 
e mais vulneráveis.

O entendimento é de que energias renováveis e sustentáveis podem garantir 
o acesso universal à energia e promover o crescimento do setor energético 
respeitando os limites do nosso planeta. Se nada for feito para combater a 
desigualdade crescente no mundo, ela vai desintegrar nossas sociedades, au-
mentando a criminalidade e a insegurança, minando o combate à pobreza e 
gerando mais pessoas vivendo com medo e sem esperança.
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Reforma da 
legislação penal

Os brasileiros continuam sofrendo com a falta de iniciativas das autorida-
des para um tratamento mais rígido à criminalidade e com a fragilidade 

daquele que deveria ser o mais atual do conjunto de leis: o Código Penal.
Criado em 1940, por meio do Decreto-Lei 2.848, editado pelo então 

presidente da República, Getúlio Vargas, o Código Penal não consegue mais 
cumprir seu papel coercitivo e as leis que foram aprovadas para melhorar sua 
eficácia acabaram transformando o referido diploma legal numa verdadeira 
colcha de retalhos.

A reforma do Código Penal patina no Congresso Nacional desde 2011. 
Os parlamentares sequer conseguiram compilar as normas criminais vigentes 
no país, para analisar e excluir as leis que não se adequariam com o Estado 
Democrático de Direito.

A inércia do Congresso Nacional desmoronou o sonho de avançarmos 
em prol de um Direito Penal constitucional, uma vez que o nosso Parlamento 
Federal nos apresenta novamente uma realidade infeliz com políticos tentando 
nos impor uma lei populista e eleitoreira.

Os políticos têm rejeitado sistematicamente propostas legislativas impor-
tantes que trariam avanços benignos ao País. Eles preferem priorizar um Có-
digo populista que, ao invés de corrigir erros passados, cria novos erros que 
comprometem a eficácia da legislação penal e contribuem para que o Estado 
continue ausente na garantia dos direitos básicos dos cidadãos.

Diante da redação deplorável do projeto do novo Código Penal, percebe-
-se claramente que a reforma não está sendo feita em prol da sociedade, que 
precisa de leis e normas para regular 
a convivência entre os cidadãos, a fim 
de preservar seus direitos pelo bem da 
coletividade. Sendo assim, as leis devem 
ser formuladas conforme as necessidades 
da população.

A INÉRCIA DO CONGRESSO 
NACIONAL DESMORONOU O 
SONHO DE AVANÇARMOS EM 
PROL DE UM DIREITO PENAL 
CONSTITUCIONAL, UMA VEZ 
QUE O NOSSO PARLAMENTO 
FEDERAL NOS APRESENTA 
NOVAMENTE UMA REALIDADE 
INFELIZ COM POLÍTICOS 
TENTANDO NOS IMPOR UMA 
LEI POPULISTA E ELEITOREIRA.
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O projeto do novo Código Penal é alvo de críticas desde quando começou 
a ser elaborado. Problemas estruturais, somados à falta de técnica legislativa 
e filiação doutrinária coerente, tornaram a sua reforma um retrocesso pelo 
texto estruturalmente inconsistente.

O projeto do novo Código Penal corre o risco de não cumprir o seu 
relevante papel social, caso venha a ser aprovado com uma redação que não 
consegue definir claramente o que é e o que não é crime.

A especificação de crimes feita sem critério, sem o mínimo de propor-
cionalidade, manterá o sentimento de injustiça presente hoje na sociedade 
brasileira. É um projeto anacrônico com imperfeições técnicas que podem 
comprometer o devido processo legal.

O texto elaborado reflete a ausência de qualquer tipo de compromisso 
moral e ético do Parlamento com as questões de interesse da sociedade. Da 
forma como está sendo conduzida, a reforma do novo Código Penal não trará 
nenhum resultado prático para o País. 
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Uma questão 
de justiça

A falta de sensibilidade dos grandes empresários de comunicação que, com 
uma visão obscurantista do Jornalismo, apostaram nas políticas desre-

gulamentadoras neoliberais, gera hoje efeitos perversos nas já vilipendiadas 
prerrogativas dos jornalistas profissionais.

A evolução das mídias exige jornalistas qualificados e a desregulamentação 
da profissão beneficia apenas aqueles que buscam a fama da bazófia e que-
rem fazer do Jornalismo uma atividade inútil e sem relevância, engessando a 
informação. De lead por lead, o Jornalismo não vai a lugar nenhum e castiga 
os leitores e a sociedade.

A crise e o declínio de grandes jornais com tradição na imprensa são re-
flexos do Jornalismo hipertélico. Com mais produtores do que consumidores, 
ele ultrapassa os seus próprios fins, perde a capacidade de autocrítica e reduz 
o Jornalismo a uma encenação de pluralismos.

Restabelecer a ordem jurídica na profissão e exigir formação acadêmica 
para o desenvolvimento de uma atividade profissional importante como o 
Jornalismo é uma questão de justiça e não significa cercear a liberdade de 
expressão de alguém, como alegam os proprietários de grandes complexos 
de comunicação no Brasil.

É razoável exigir que exerçam o Jornalismo apenas profissionais gradua-
dos, preparados para os desafios de uma atividade tão sensível e fundamental, 
que repercute diretamente na vida do cidadão. Sem isso, a sociedade deixa de 
contar com uma salvaguarda mínima.

Jornalistas profissionais têm uma visão particular da função que exercem, 
tendo uma deontologia própria para cir-
cunscrever os limites de sua atuação no 
campo social do trabalho.

Não é uma questão só de talento. 
É uma questão de rigor, de critérios, 
de vontade, de vocação, habilidade de 

A CRISE E O DECLÍNIO DE 
GRANDES JORNAIS COM 
TRADIÇÃO NA IMPRENSA SÃO 
REFLEXOS DO JORNALISMO 
HIPERTÉLICO. COM MAIS 
PRODUTORES DO QUE 
CONSUMIDORES, ELE 
ULTRAPASSA OS SEUS PRÓPRIOS 
FINS, PERDE A CAPACIDADE 
DE AUTOCRÍTICA E REDUZ 
O JORNALISMO A UMA 
ENCENAÇÃO DE PLURALISMOS.
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escrita, agilidade no raciocínio, formação crítica e disciplinamento ético. De-
senvolver uma atividade complexa e dinâmica como o Jornalismo depende 
muito da formação técnica de quem a exerce.

O mundo muda constantemente, as sociedades tornam-se mais comple-
xas, o trabalho passa a ser dividido cada vez mais e certos conhecimentos se 
desenvolveram de tal forma que se constituem hoje terrenos próprios do saber.

Portanto, escrever um texto jornalístico é atividade exclusiva do jornalista. 
Da mesma forma, fazer petições, preparar uma defesa ou representar um 
cliente nas barras de um tribunal são funções de um advogado.

Assim como outras profissões, o Jornalismo tem o seu valor social e é 
fundamental para a construção da cidadania, até porque a sociedade se sente 
representada e assistida pelos jornalistas, que denunciam os males presentes 
na vida política do país, revelando as práticas daqueles que ainda alimentam 
hábitos enraizados na inversão dos meios e do fim da coisa pública.

Sem profissionais que cumpram a sua relevante função social de produzir 
cultura respeitando normas, valores e princípios focados nos interesses da 
sociedade, o Jornalismo tende a retroceder.

Jornalismo de verdade se faz optando pela informação de qualidade e 
assumindo efetivamente a agenda do cidadão, separando a notícia do lixo 
declaratório. O centro do debate tem que ser sempre o cidadão, permitindo 
à sociedade uma análise dos eventuais descompassos nas questões sociais, 
políticas, econômicas e culturais.

Jornalismo de registro, pobre e simplificador não interessa à população, 
pois ele oculta a verdadeira dimensão dos fatos e beneficia os “plantadores de 
notícias” que agem em defesa de interesses escusos.

Como agentes de comunicação, os jornalistas têm responsabilidades 
profissionais maiores e, para exercer a profissão, prescindem de formação 
congruente com o papel que assumem no mundo do trabalho.

O Jornalismo exige uma entrega total, passando sempre pelo manejo cria-
tivo e respeitoso da língua. A língua, 
por sinal, é o registro do mundo do 
jornalista e o seu elo com os leitores e a 
sociedade. Quem não vive a palpitação 
sobrenatural da notícia não pode ser 
jornalista.

JORNALISMO DE VERDADE 
SE FAZ OPTANDO PELA 
INFORMAÇÃO DE QUALIDADE 
E ASSUMINDO EFETIVAMENTE 
A AGENDA DO CIDADÃO, 
SEPARANDO A NOTÍCIA DO LIXO 
DECLARATÓRIO. O CENTRO DO 
DEBATE TEM QUE SER SEMPRE 
O CIDADÃO, PERMITINDO À 
SOCIEDADE UMA ANÁLISE DOS 
EVENTUAIS DESCOMPASSOS NAS 
QUESTÕES SOCIAIS.
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Voto destituinte

Imagine se os eleitores, após elegerem um representante político – presidente 
da República, deputado federal, governador, deputado estadual, prefeito, 

vereador – ficassem insatisfeitos com a sua atuação política e pudessem ter 
a oportunidade de cassar e revogar o seu mandato, por ele ter deixado de 
cumprir fielmente as promessas feitas durante a campanha eleitoral, sendo 
improbo, incompetente e inoperante no exercício do cargo.

É o chamado recall, mecanismo constitucional aplicado nos Estados Uni-
dos que possibilita a cassação, pela vontade popular, dos mandatos eletivos de 
políticos – tanto do Executivo como do Legislativo – que traem a esperança 
do eleitor.

O recall é a reafirmação de que a democracia significa soberania popular, 
sendo esta o poder de controle da população sobre todos os governantes, em 
qualquer esfera do Estado em que eles se encontrem e atuem.

No atual sistema político, o fato de o povo poder votar livremente nas 
eleições não significa que ele exerça controle sobre os governantes. Ele elege, 
mas não pode destituir e nem possui mecanismo para exigir que seus repre-
sentantes e mandatários políticos cumpram seus deveres constitucionais no 
que diz respeito à saúde, educação, moradia, previdência, entre outras questões 
fundamentais para a cidadania.

Tudo isso fica a critério dos governantes e isso, evidentemente, não é 
democracia. No Brasil, o Parlamento Federal nunca se dispôs a discutir com 
sinceridade e transparência o recall, apesar de proposta nesse sentido de autoria 
do ex-senador Eduardo Suplicy ter tramitado no Senado da República, em 
2005, tendo como relator o ex-parla-
mentar gaúcho Pedro Simon.

O senador emitiu parecer favorável 
à proposta de emenda parlamentar, mas 
a mesma caiu no esquecimento pela au-
sência de um debate sério e democrático 

NO ATUAL SISTEMA POLÍTICO, 
O FATO DE O POVO PODER 
VOTAR LIVREMENTE NAS 
ELEIÇÕES NÃO SIGNIFICA QUE 
ELE EXERÇA CONTROLE SOBRE 
OS GOVERNANTES. ELE ELEGE, 
MAS NÃO PODE DESTITUIR E NEM 
POSSUI MECANISMO PARA EXIGIR 
QUE SEUS REPRESENTANTES 
E MANDATÁRIOS POLÍTICOS 
CUMPRAM SEUS DEVERES 
CONSTITUCIONAIS
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sobre o tema.  
Pela proposta, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) convocaria uma 

consulta popular para os eleitores tomarem uma decisão sobre a continuação ou 
não do mandato de um político que deixou de cumprir seus deveres políticos 
e obrigações parlamentares no exercício do mandato.

Pela proposição, a decisão do referendo popular seria soberana. Se o re-
sultado fosse pela revogação do mandato, o político não poderia recorrer ao 
Poder Judiciário para permanecer no cargo. Se o resultado fosse contrário 
à revogação do mandato, não poderia haver outra consulta popular até o 
término da legislatura.
O recall – que já existe em 14 estados da federação americana – é visto em 
alguns países como o meio mais legítimo para punir os políticos corruptos. É 
muito mais legitimo do que a cassação do parlamentar pelos seus pares, pois 
quem vai cassar será o titular do direito, que é o cidadão.

No Brasil, o recall poderia desbloquear os mecanismos institucionais para 
a manifestação da soberania popular, uma vez que o Congresso Nacional se 
arrogou do direito de decidir quando e sobre quais matérias o povo pode 
decidir, embora a Constituição Federal estabeleça no seu artigo 14 que ple-
biscito e referendo são manifestações da soberania popular no mesmo nível 
que o sufrágio eleitoral.

Além de um instrumento democrático, o recall é uma maneira de fazer 
entender que democracia é para suprir o povo, que – infelizmente – na atual 
conjuntura política está desorganizado, tutelado, vivendo em estado de sujeição.

Assim como os projetos de lei (PLS-001/06) e (PL-6.997/06) – que inte-
gram o bloco de propostas do projeto de reforma política – uma Proposta 
de Emenda Constitucional (PEC) para inclusão do recall no sistema po-
lítico brasileiro seria muito importante para modificar também a atuação dos 
partidos políticos, que deixaram de cumprir suas atribuições, uma vez que 
hoje trabalham apenas para exercer o poder, quando na verdade deveriam 
funcionar como auxiliares do povo, defendendo seus interesses.

É importante frisar que impeachment não pode ser confundido com recall. 
Tanto impeachment quanto recall são formas de cassação de uma autoridade 
política, mas existem diferenças.

Impeachment possui origem no latim, que significa “próximo a ser pego” 
ou “preso”. Nele, podem ser cassados o presidente da República, governadores 
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estaduais ou do Distrito Federal, prefeitos ou ministros dos tribunais superiores.
Tratada no artigo 85 da Constituição Federal, a medida de cassação pelo 

impeachment deve ser totalmente motivada e deve partir do Poder Legislativo. 
Porém, qualquer cidadão pode realizar denúncias sobre crimes de responsa-
bilidade por parte de qualquer autoridade política.

Quando o impeachment ocorre, instaura-se geralmente um processo de 
investigação da parte denunciada. Se ficarem comprovados atos de improbidade 
administrativa, serão aplicadas as devidas penas que podem chegar a cinco anos.

Recall, por sua vez, também significa a cassação de uma autoridade política, 
mas nessa situação a decisão parte totalmente da população e normalmente 
não se tem um apontamento de crime ou motivação específica.

A história política do Brasil nos mostra que já foram feitas várias tentativas 
de inserir o recall no sistema político do país, sendo a primeira delas na Idade 
Média, onde os eleitores queriam valer-se do direito ao mandato imperativo, 
para impor sua vontade ao eleito.

Outra tentativa nesse sentido ocorreu entre os anos de 1822 e 1823, na 
vigência do Decreto de 16 de fevereiro de 1822, que instituiu o Conselho dos 
Procuradores Gerais das Províncias do Brasil com a prerrogativa de remover 
políticos que não desempenhavam devidamente suas obrigações, procedendo 
a nomeação de outros em seus cargos.

Todas elas tiveram curta duração e jamais esse direito foi exercido, ficando 
o voto destituinte baldado até hoje.
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Violência no campo

O recrudescimento da violência no campo na luta pela posse da terra vem 
aquecendo a discussão jurídica sobre a Reforma Agrária. O debate passa 

pela observação de dois conceitos: o direito de propriedade e a função social. 
A Reforma Agrária está diretamente ligada a esses conceitos. A maior 

dificuldade para implementar uma política de Reforma Agrária reside jus-
tamente em definir quais os requisitos que a propriedade deve atender para 
cumprir sua função social.

Para alguns advogados agraristas, os dispositivos constitucionais são cla-
ros e suficientes para determinar se uma propriedade atende ou não a sua 
função social. 

Para outros, esses dispositivos são genéricos e exigem uma legislação com-
plementar que possa dar efetividade às regras e possibilitar, por exemplo, a 
execução de uma desapropriação.

A discussão do tema não é recente e teve um novo capítulo estabeleci-
do em 1988, quando a Constituição Federal acolheu o princípio da função 
social, privilegiando em todo o ordenamento jurídico os valores existenciais 
em contraposição aos valores patrimoniais.

O artigo 186 da Constituição diz que a função social é cumprida quando 
a propriedade rural atende simultaneamente os critérios de aproveitamento 
racional da terra, de utilização adequada dos recursos naturais disponíveis, 
de preservação do meio ambiente, de observância das disposições que regu-
lam as relações de trabalho e de exploração que favoreçam o bem-estar dos 
proprietários e dos trabalhadores.

O Instituto Nacional de Colo-
nização e Reforma Agrária (Incra) 
reclama da ausência de leis e da defasagem 
de índices pelos quais se afere o grau 
de produtividade de uma propriedade 
rural. Compelido pela falta de regula-

A DISCUSSÃO DO TEMA NÃO 
É RECENTE E TEVE UM NOVO 
CAPÍTULO ESTABELECIDO 
EM 1988, QUANDO A 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
ACOLHEU O PRINCÍPIO 
DA FUNÇÃO SOCIAL, 
PRIVILEGIANDO EM TODO O 
ORDENAMENTO JURÍDICO OS 
VALORES EXISTENCIAIS EM 
CONTRAPOSIÇÃO AOS VALORES 
PATRIMONIAIS.
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mentações específicas, o órgão ainda mede a produtividade das fazendas por 
índices do censo agropecuário de 1975. 

Verifica-se também a ausência de uma regulamentação para esclarecer 
outras questões pertinentes como, por exemplo, o que caracteriza o trabalho 
escravo e o que é crime ambiental passível de desapropriação.

Entre os agraristas o entendimento é de que a Reforma Agrária é uma 
política de Estado e não de governo. Tem que haver o comprometimento dos 
três poderes.

Por mais que faltem leis para regulamentar a previsão constitucional de 
uma política de Reforma Agrária, as regras já estabelecidas seriam suficientes 
para fazer cumprir esse direito. 

A nossa Constituição tem uma profunda preocupação social. Entre os 
seus princípios fundamentais está o de construir uma sociedade livre, justa e 
solidária. Vários artigos apontam para esse objetivo. Muita coisa pode ser feita 
no campo jurídico. Uma legislação melhor para efetivar a Reforma Agrária 
ajuda, mas o que falta mesmo é vontade política.
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Achaque aos cidadãos

Valendo-se da tecnicidade impenetrável da legislação que regulamenta o 
recolhimento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Auto-

motores (IPVA), os órgãos arrecadadores estatais praticam um verdadeiro 
achaque fiscal aos cidadãos estabelecendo uma cobrança abusiva, uma vez 
que – mesmo sendo vinculado ao veículo – o mencionado imposto é fonte de 
arrecadação dos órgãos fazendários estaduais, que nada têm a ver com trânsito.

Da sua arrecadação nenhum centavo é investido em educação de trânsi-
to, melhoria de rodovias, engenharia e fiscalização. A única preocupação do 
órgão arrecadador é tributar o cidadão, que é “expropriado” para repassar ao 
Estado o dinheiro que ganha com muito esforço e trabalho.

O pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores 
não confere ao contribuinte qualquer garantia de contraprestação de serviços. 
Até hoje ninguém sabe ao certo o destino do dinheiro arrecadado com o IPVA. 
Sua aplicação em serviços públicos é um mistério.

Trata-se de um imposto inoportuno e injusto. As razões da contestação 
são de natureza socioeconômica e jurídica. É injusto e inoportuno porque 
incide sobre um bem de consumo generalizado e que representa um meio 
de trabalho, um ativo de liquidez imediata.

Os proprietários de veículos já pagam vários tributos que incidem – por 
ocasião da aquisição do automóvel – na sua manutenção mecânica, no com-
bustível, no seguro e nas áreas especiais de estacionamento.

Não se pode confundir o IPVA com a tributação de terrenos e casas, que 
cumprem uma evidente função e destinação social. Os veículos são fabricados 

em série e por dezenas de montadoras. 
É um bem de consumo como outro 
qualquer, sendo apenas mais caro que 
os demais.

Os impostos devem guardar nexo 
causal e coerência tributária. No que se 

A COBRANÇA DO IPVA NOS 
DÁ A CERTEZA DE QUE 
QUEM TRABALHA E PRODUZ 
NESTE PAÍS NÃO PODE SER 
CONSIDERADO CONTRIBUINTE, 
MAS, SIM, VÍTIMA DO FISCO. A 
MAIORIA DOS PROPRIETÁRIOS 
DE VEÍCULOS NÃO SABE O QUE 
SIGNIFICA NEM PARA QUE SERVE 
O IPVA QUE NÃO É USADO PARA 
ABSOLUTAMENTE NADA.
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refere à sua natureza jurídica, o valor do IPVA é determinado em função do 
preço do veículo, marca, modelo, ano e potência. Denomina-se esta prática 
de “progressividade”.

A formulação, porém, é inconstitucional, pois a Constituição Federal de-
termina que a “progressividade” de imposto deve ser baseada na capacidade 
econômica do cidadão, com exceção do IRR (Imposto de Renda), IPTU 
(Imposto sobre a Propriedade Territorial e Urbana) e o ITR (Impos-
to sobre a Propriedade Territorial Rural), cujo princípio comum é a 
função social da propriedade.

A cobrança do IPVA nos dá a certeza de que quem trabalha e produz 
neste país não pode ser considerado contribuinte, mas, sim, vítima do fisco. A 
maioria dos proprietários de veículos não sabe o que significa nem para que 
serve o IPVA que – apesar de ser o segundo maior imposto em arrecadação 
– não é usado para absolutamente nada.

Ele surgiu de um imposto provisório denominado ‘Taxa Rodoviária Única’ 
e jamais foi revertido para as finalidades que justificaram sua criação. Como 
encheu os cofres públicos, acabou virando compulsório, infernizando os pro-
prietários de veículos.

Como se não bastassem os tributos pagos para se adquirir um veículo, 
somos obrigados a arcar com um imposto para somente termos a posse de 
um automóvel, que hoje é um bem necessário, diante da precariedade do 
transporte público oferecido à população.

A cobrança acontece porque o nosso sistema tributário – que se transformou 
numa bagunça generalizada – é uma enorme colcha de retalhos, prejudicando 
o nosso desenvolvimento, inibindo investimentos e estimulando a sonegação, 
que é um excelente fertilizante para a corrupção.

O mundo mudou e não podemos continuar com tributos medievais, que 
funcionam apenas como instrumentos de arrecadação. Não é mais possível 
conviver com uma tributação estúpida que explora impiedosamente o con-
sumidor com impostos de todos os tipos que a cada dia são acrescidos de 
inovações perversas.
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Defesa da cidadania

O Brasil dispõe de uma legislação avançada em termos de defesa dos inte-
resses coletivos, mas essa estrutura normativa pouco se traduz em ações 

efetivas dos cidadãos contra atos que prejudicam a coletividade. 
Para se chegar a essa conclusão basta fazer uma análise dos mecanismos 

legislativos de defesa do Estado e do cidadão, como as ações populares, as 
ações civis públicas e as ações de improbidade administrativa.

Juristas afirmam que o Brasil tem uma legislação adequada à defesa em 
juízo dos interesses coletivos. Nessa matéria, existe uma legislação moderna, 
elogiada internacionalmente, que dispõe de um processo específico e regras 
claras. A ação popular foi, em termos legislativos, o primeiro instrumento 
normativo que possibilitou a defesa de direitos coletivos na esfera judicial.

Os mecanismos de defesa dos interesses coletivos evoluíram com a própria 
transformação da sociedade. A doutrina e a lei sobre ação popular foram 
elaboradas a partir de uma concepção individualista da sociedade. 

Elas se tornaram mais abrangentes à medida que se passou a dar mais 
importância àqueles direitos de que uma só pessoa não pode se apropriar 
subjetivamente.

A Constituição Federal de 1988 também ampliou o objeto da ação popular, 
incluindo entre os atos lesivos sujeitos a penalidade aqueles que acarretam 
danos ao meio ambiente e à moralidade administrativa – além do patrimônio 
público histórico e cultural.

Talvez tenha sido essa a grande mudança em termos de ação popular na 
ordem constitucional atual. 

A Constituição prevê a possibili-
dade de ação popular em seu artigo 
5.º, inciso LXXIII e diz que qualquer 
cidadão é parte legítima para fazer a 
proposição. Enquanto cidadãos, todos 
têm legitimidade para a propositura de 

A CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
DE 1988 TAMBÉM AMPLIOU O 
OBJETO DA AÇÃO POPULAR, 
INCLUINDO ENTRE OS 
ATOS LESIVOS SUJEITOS A 
PENALIDADE AQUELES QUE 
ACARRETAM DANOS AO MEIO 
AMBIENTE E À MORALIDADE 
ADMINISTRATIVA – ALÉM 
DO PATRIMÔNIO PÚBLICO 
HISTÓRICO E CULTURAL.
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ação popular. É preciso olhar para esses mecanismos e defender em juízo os 
interesses da coletividade.

A ação de improbidade administrativa é um dos instrumentos normativos 
de defesa do Estado. A ação só pode ser proposta pelo Ministério Público 
ou por pessoa jurídica interessada, mas qualquer cidadão pode representar à 
autoridade competente para que seja instaurada uma investigação destinada 
a apurar a prática de um ato de improbidade.

A lei dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de 
enriquecimento ilícito no exercício do mandato e prevê penalidades drásticas 
que passam pela suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, 
a indisponibilidade dos bens, o ressarcimento ao erário e ainda a ação penal.
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Jornalismo investigativo

Credibilidade, ética profissional, sigilo das fontes, cuidado na hora da 
apuração de uma matéria e a conquista de um “furo” de reportagem são 

assuntos que estão cada vez mais presentes na sociedade.
Como o jornalismo investigativo é uma realidade e os jornalistas se 

antecipam na elucidação dos crimes, as grandes reportagens despertam o 
interesse da população e ganham força por trazerem informações relevantes 
nos casos considerados polêmicos.

O conceito de jornalismo investigativo é um conceito antigo na imprensa 
brasileira. A partir de junho de 2002, quando morreu o jornalista Tim Lopes, 
da TV Globo, que fazia uma reportagem dentro da favela do Complexo do 
Alemão, no Rio de Janeiro, esta área do jornalismo ficou em evidência. Tim 
Lopes tentava checar uma informação quando foi descoberto pelos bandidos 
e brutalmente assassinado.

A partir daquela data, foram tomadas várias medidas que partiram dos 
próprios jornalistas. Em dezembro de 2002 foi criada a Associação Brasi-
leira de Jornalismo Investigativo (ABRAJI), que tem entre suas finali-
dades buscar mecanismos de união e proteção dos profissionais de imprensa, 
visto que estes muitas vezes enfrentam sozinhos esquemas poderosos, e na 
investigação de um caso e na publicação de uma reportagem assinam quase 
uma sentença de morte.

Hoje, discute-se muito o que é jornalismo investigativo e o que é jorna-
lismo comum, embora mereça investigação tudo aquilo que seja de interesse 
do leitor e tenha, de alguma forma,  relevância social.

Sem a investigação, o jornalismo 
não poderia crescer como está crescen-
do. O jornalismo investigativo tomou 
impulso com o escândalo de Watergate, 
nos Estados Unidos, que chegou à Casa 
Branca e derrubou o presidente Nixon.

O CONCEITO DE JORNALISMO 
INVESTIGATIVO É UM CONCEITO 
ANTIGO NA IMPRENSA 
BRASILEIRA. A PARTIR DE JUNHO 
DE 2002, QUANDO MORREU O 
JORNALISTA TIM LOPES, DA 
TV GLOBO, QUE FAZIA UMA 
REPORTAGEM DENTRO DA 
FAVELA DO COMPLEXO DO 
ALEMÃO, NO RIO DE JANEIRO, 
ESTA ÁREA DO JORNALISMO 
FICOU EM EVIDÊNCIA. 
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É muito importante para a sociedade o papel do jornalista que investiga, 
que vai conversar com suas fontes e que procura descobrir coisas que, muitas 
vezes, não estão muito claras. 

A imprensa é admirada e também abominada quando os fatos não são 
divulgados com lastro investigatório e quando tarda por completo o estabe-
lecimento da verdade. 

É por isso que no desenvolvimento do seu trabalho o jornalista tem 
que adotar alguns critérios em relação às fontes que ele utiliza para obter 
informações para as suas reportagens.

É necessário compilar as informações, investigar e verificar a procedência 
das mesmas até ter um fato concreto, para que não ocorram equívocos, visto 
que estes não podem ser corrigidos com a mesma velocidade e proporção 
do mal que podem causar.

A fonte é muito importante para o trabalho dos jornalistas. Preservar o 
sigilo da fonte é regra observada em todas as sociedades democráticas, porque 
é essencial ao trabalho profissional. Quebrar esse paradigma é determinar o 
fim da liberdade de expressão.
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Tributação massacrante

Embora em 75,4% dos remédios vendidos no Brasil não sejam mais cobrados 
o PIS (Programa de Integração Social) e a Cofins (Contribuição 

para Financiamento da Seguridade Social), outros impostos embutidos 
nos produtos farmacêuticos continuam pesando no bolso do contribuinte, e 
massacrando a população.

A lista de tributos é extensa e, entre outras contribuições fiscais, inclui 
o Imposto de Importação, Imposto sobre a Folha de Pagamentos, Imposto 
sobre o Lucro e o Imposto Sobre Circulação de Mercadoria (ICMS), 
que é mais alto de todos, variando em 12% a 19%.

Mais da metade da carga tributária dos medicamentos fica concentrada 
nesses impostos. Os índices são inaceitáveis (cerca de 30%), e ficam bem 
acima daqueles vistos em países como Rússia, Índia, China, África do Sul e 
outras nações vizinhas da América Latina.

É difícil entender a razão de tanto tributo sobre remédios. O brasileiro 
é praticamente extorquido na hora de comprar um produto farmacêutico.

Se comparado a outros bens, o medicamento no Brasil tem uma tributação 
significativamente mais alta. São mais de 50 tributos, taxas e contribuições 
incidentes sobre os remédios.

A Constituição Federal diz que o Governo tem que ser seletivo na hora 
de tributar, ou seja, os produtos mais importantes para a manutenção da 
vida e da saúde devem receber menos impostos. Essa norma, no entanto, 
vem sendo sistematicamente desrespeitada.

Ao contrário dos norte-americanos, canadenses e mexicanos, que re-
cebem isenção total de impostos para 
remédios, os brasileiros sofrem com a 
voracidade fiscal do Governo.

Embora nossa Carta Magna esta-
beleça que a assistência farmacêutica é 
atribuição do Estado, apenas 20% dos 

MAIS DA METADE DA 
CARGA TRIBUTÁRIA DOS 
MEDICAMENTOS FICA 
CONCENTRADA NESSES 
IMPOSTOS. OS ÍNDICES SÃO 
INACEITÁVEIS (CERCA DE 
30%), E FICAM BEM ACIMA 
DAQUELES VISTOS EM PAÍSES 
COMO RÚSSIA, ÍNDIA, CHINA, 
ÁFRICA DO SUL E OUTRAS 
NAÇÕES VIZINHAS DA 
AMÉRICA LATINA.
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medicamentos são cobertos pelo Governo. Os outros 80% são pagos direta-
mente pela população.

Enquanto isso, o Governo defende o “estado mínimo” para prejudicar 
os pobres, com um Estado inchado arrecadando quase 40% do Produto 
Interno Bruto (PIB).
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Proteção da sociedade

Teste de aferição que impede que profissionais de advocacia despreparados 
cheguem ao mercado de trabalho, colocando em risco o patrimônio, a 

liberdade e a própria vida dos cidadãos envolvidos em questões judiciais, o 
Exame de Ordem continua sofrendo bombardeios sistemáticos no Congresso 
Nacional.

Os ataques partem daqueles que mercantilizaram o ensino e transfor-
maram as faculdades em fábricas de diplomas para mostrar ao mundo que 
no Brasil existe um relatório estatístico de escolaridade superior semelhante 
aos dos países desenvolvidos.  

O Exame de Ordem é uma exigência legal desde a edição da Lei 4.215/63. 
Com o advento do Estatuto da Advocacia e da OAB (Lei Federal 8.906/94) 
se tornou obrigatório para o ingresso nos quadros da Ordem dos Advogados 
do Brasil, e, por conseqüência, para o exercício legal da advocacia no País.

Ele não é um concurso que seleciona e estabelece quem são os melhores, 
e sim um exame de aproveitamento que visa meramente colocar no mer-
cado de trabalho aqueles profissionais que absolutamente têm condições de 
defender os direitos fundamentais do cidadão.

Se o Exame de Ordem for extinto – como defendem alguns políticos 
– mais de 2,5 milhões de advogados chegarão em pouquíssimo espaço de 
tempo ao mercado de trabalho, enfraquecendo a advocacia e trazendo irre-
paráveis prejuízos à sociedade com a atuação de um exército de bacharéis 
sem a necessária qualificação profissional.

Atualmente estão inscritos na OAB, em todo o país, mais de 1 milhão 
de  advogados, devidamente habilitados 
pelo Exame de Ordem. Estima-se que 
existe hoje no mercado dois milhões de 
bacharéis em Direito que não possuem 
registro profissional na OAB porque não 
reúnem background suficiente para o 

O EXAME DE ORDEM É UMA 
EXIGÊNCIA LEGAL DESDE A 
EDIÇÃO DA LEI 4.215/63. COM 
O ADVENTO DO ESTATUTO 
DA ADVOCACIA E DA OAB 
(LEI FEDERAL 8.906/94) SE 
TORNOU OBRIGATÓRIO PARA 
O INGRESSO NOS QUADROS DA 
ORDEM DOS ADVOGADOS DO 
BRASIL, E, POR CONSEQÜÊNCIA, 
PARA O EXERCÍCIO LEGAL DA 
ADVOCACIA NO PAÍS.
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exercício da advocacia ou de qualquer outra carreira jurídica.
Os índices de reprovação do Exame de Ordem no país inteiro são astro-

nômicos, nunca antes vistos na história do país. A aplicação do Exame de 
Ordem não visa proteger qualquer tipo de mercado e sim a própria cidadania, 
para não comprometer a história da República brasileira, construída, por 
sinal, com o trabalho dos bacharéis em Direito.

Com a aplicação do Exame, a OAB exerce sua função de defesa de uma 
profissão estratégica para a democracia. Nesse sentido, qualquer defesa da 
extinção do Exame de Ordem é inconseqüente, visto que no quadro de tur-
bulência e denúncias por que passa o país a sociedade já não aceita mais 
profissionais que não exerçam uma advocacia ética e não possuam a formação 
adequada para defender os direitos dos cidadãos.

Um eventual não cabimento do Exame de Ordem representaria uma 
afronta ao Estado Democrático de Direito. O melhor para a advocacia e para 
a sociedade não é a sua extinção.

O que deve ser exigido por aqueles que querem abolir o Exame é a aplica-
ção, por parte do Ministério da Educação (MEC), de critérios científicos 
– e não políticos – na abertura de novas faculdades de Direito, moralizando 
o ensino jurídico no país, uma vez que este virou moeda eleitoral, configu-
rando crime de lesa-pátria.

É justamente a ausência de critérios científicos na desenfreada instalação 
de cursos de Direito no país que se escancara uma nova modalidade de fisio-
logismo, quando um político abre uma instituição de ensino para ministrar 
um curso jurídico e com base nela faz o seu clientelismo, sem qualquer 
compromisso com a educação superior.

A prática se consolidou, uma vez que a legislação que cria os cursos de 
Direito é permissiva e o Governo Federal exagera diante da permissividade. 
O critério para a criação dos cursos de Direito tem sido muito mais eleitoral 
do que educacional, prevalecendo a influência política de quem solicita a 
criação do curso.

É por isso que existem cursos de 
Direito que são “verdadeiros estelionatos 
educacionais”, com má qualidade de-
monstrada não só pelo elevado índice de 
reprovação no Exame de Ordem, como 

É JUSTAMENTE A AUSÊNCIA DE 
CRITÉRIOS CIENTÍFICOS NA 
DESENFREADA INSTALAÇÃO 
DE CURSOS DE DIREITO NO 
PAÍS QUE SE ESCANCARA 
UMA NOVA MODALIDADE 
DE FISIOLOGISMO, QUANDO 
UM POLÍTICO ABRE UMA 
INSTITUIÇÃO DE ENSINO 
PARA MINISTRAR UM CURSO 
JURÍDICO E COM BASE NELA 
FAZ O SEU CLIENTELISMO.
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também pela péssima performance de seus bacharéis em outros certames.
A maioria dos cursos existentes não incentiva a formação humanista 

e geral do bacharel, tampouco o qualifica para o ingresso no mercado de 
trabalho. As instituições de ensino superior estão voltadas para a criação 
de cursos de Direito porque eles dão status, têm manutenção relativamente 
barata e trazem expressiva lucratividade.  

A campanha para extinguir o exame faz parte de um conjunto de medidas 
que atacam a democracia e o Estado de Direito. É parte do modus operan-
di de políticos para propor agendas negativas conservadoras, com respaldo 
de uma maioria de parlamentares, boa parte eleita com financiamento de 
empresas privadas, visando atender tão somente aos interesses empresariais.

O Exame de Ordem é um instrumento correto para aferir a qualificação 
profissional e tem o propósito de garantir condições mínimas para o exer-
cício da advocacia, além de proteger a sociedade. Justiça é bem de primeira 
necessidade. Enquanto o bom advogado contribui para realização da Justiça, 
o mau advogado traz embaraços para toda a sociedade.
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Sinais da desigualdade

A concentração da renda continua sendo uma marca inalienável do Brasil, 
onde os 10% mais ricos concentram 75% da riqueza nacional. Mesmo 

assim, reclamar de impostos é hábito comum da elite brasileira, embora estudos 
mostrem que os ricos não pagam tantos tributos assim. São os mais pobres que 
mais contribuem para custear os serviços públicos, agravando ainda mais o 
quadro de desigualdade no país. Os 10% mais pobres do país comprometem 
33% de seus rendimentos com o pagamento de impostos, enquanto que os 
10% mais ricos pagam 23%, revelando um sistema tributário injusto e regres-
sivo. Ou seja, quem ganha mais paga menos e quem ganha menos paga mais.  

Para se ter uma ideia, quem ganha até dois salários mínimos gasta com 
tributos mais de 54% de sua renda. É o caso dos beneficiários do programa 
Bolsa Familia, que devolvem em tributos a metade do que ganham.
Os impostos indiretos – aqueles embutidos nos preços de produtos e 
serviços – são os principais indutores da desigualdade. Eles incidem sobre o 
consumo, no volume total da arrecadação afetando de forma desproporcional 
as classes mais pobres.

O ideal, segundo especialistas, seria reduzir os impostos indiretos – que 
penalizam mais os pobres – e elevar a taxação sobre renda, propriedade e 
herança. A predominância de tributos de consumo, mais do que tributos so-
bre a renda e patrimônio, faz com que os pobres, que usam toda renda para 
comprar, acabem pagando proporcionalmente mais impostos do que os ricos.

Os pobres pagam, proporcionalmente, três vezes mais o Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) que os ricos. Enquanto 
os ricos desembolsam em média 5,7% 
em ICMS, os pobres pagam 16% no 
mesmo imposto.

Nos impostos diretos – sobre renda 
e propriedade – a situação é menos gra-
ve, mas também desfavorável aos mais 

OS IMPOSTOS INDIRETOS 
– AQUELES EMBUTIDOS 
NOS PREÇOS DE PRODUTOS 
E SERVIÇOS – SÃO OS 
PRINCIPAIS INDUTORES 
DA DESIGUALDADE. ELES 
INCIDEM SOBRE O CONSUMO, 
NO VOLUME TOTAL DA 
ARRECADAÇÃO AFETANDO DE 
FORMA DESPROPORCIONAL 
AS CLASSES MAIS POBRES.
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pobres. O Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 
tem praticamente a mesma incidência para todos, com alíquotas variando de 
0,5% para os mais pobres a 0,6% e 0,7% para os mais ricos.  

Já o Imposto sobre Propriedade Territorial e Urbana (IPTU) pri-
vilegia os ricos. Entre os 10% mais pobres, a alíquota média é de 1,8%. Já para 
os 10% mais ricos, a alíquota é de 1,4%.  

O dado mostra que as mansões pagam menos impostos que as favelas, 
que estão localizadas em áreas onde são maiores os registros da ausência de 
políticas públicas, com acentuada precariedade nos serviços de água, esgoto, 
coleta de lixo, entre outros.

A falta de isonomia de tratamento das rendas faz com que os mais ricos 
tenham mais privilégios. O Imposto de Renda das pessoas físicas incide mais 
fortemente sobre as rendas do trabalho do que sobre as rendas do capital.

Enquanto um assalariado está sujeito à tabela progressiva, quem tem ren-
dimento decorrente de distribuição de lucros está isento do Imposto de Renda. 
Assim, o empresário recebe seu lucro com isenção, enquanto o trabalhador 
recebe sua renda tributada pelo Imposto de Renda.

Ainda que se pudesse argumentar que o lucro distribuído para o empre-
sário já teria sido tributado na sua empresa, isso não sanaria o problema da 
falta de isonomia entre as rendas auferidas pelas pessoas físicas.

Além disso, é sabido que grande parte da tributação das empresas se dá 
pelo lucro presumido, ou seja, um percentual fixo do faturamento das em-
presas e, muitas vezes, o valor distribuído dos lucros é bem superior ao lucro 
presumido tributado, o que significa que boa parte das rendas dos empresários 
acaba tendo tratamento privilegiado.

Este tipo de tratamento produz, inclusive, algumas distorções nas relações 
de trabalho, quando empregados são induzidos ou estimulados a constituir 
empresas para receber seus rendimentos via distribuição de lucros.

A tributação sobre o patrimônio é também bastante reduzida em relação à 
tributação sobre o consumo e sobre as rendas do trabalho, criando condições 
mais favoráveis à acumulação e concentração de riquezas.

O imposto sobre as heranças (ITCMD), por exemplo, não tem alíquotas 
progressivas, atingindo da mesma forma as pequenas e as grandes heranças.

Só para efeito comparativo, nos Estados Unidos, país símbolo do libera-
lismo, as alíquotas do imposto sobre heranças podem chegar a 40%.
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Perdão Judicial

Desde o perdão de pena concedido, em 2016, ao ex-ministro José Dir-
ceu, aos deputados Genoíno Neto, João Paulo Cunha, Roberto Jefferson, 

Valdemar Costa Neto, Romeu Queiroz, Pedro Henry, Bispo Rodrigues, e ao 
ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, pelo Supremo Tribunal Federal – em 
decisão do ministro Roberto Barroso, a pedido do então procurador-geral 
da República, Rodrigo Janot, que reconheceu indulto aos sentenciados por 
força do decreto assinado pela ex-presidente da República, Dilma Rousseff – a 
discussão sobre o Perdão Judicial vem ganhando novos contornos no Brasil, 
com posicionamentos divergentes sobre a natureza jurídica deste instrumento.
O Perdão Judicial – uma hipótese de extinção da punibilidade prevista nos 
artigos 107, IX, e 120, do Código Penal – sempre foi um tema polêmico, fruto 
de muitas controvérsias que se desenvolveram progressivamente na doutrina 
e na jurisprudência quanto à sua aplicação.

Na legislação brasileira não existe um conceito para o Perdão Judicial, 
surgindo com isso opiniões diversas sobre sua natureza jurídica, seus efeitos 
e a sentença que o instrumento concede.

Introduzido no ordenamento jurídico brasileiro, em 1940, o Perdão Ju-
dicial foi tratado com pouca importância até 1977 pela falta de previsão na 
legislação que o antecedeu. Somente com a promulgação das Leis nº 6.416/77 
e nº 7.209/84, ele passou a ser visto com mais atenção.

Entretanto, o seu momento mais importante na escala evolutiva veio com a 
Lei nº 9.807/99, quando ganhou amplitude e passou a ser aplicável a qualquer 
crime existente em nosso sistema de Justiça.

Muitos juristas definem o Perdão 
Judicial como instituto jurídico pelo qual 
o juiz – reconhecendo a existência de 
todos os elementos para condenar o acu-
sado – não o faz, declarando o mesmo 
não passível de pena, para evitar um 

INTRODUZIDO NO 
ORDENAMENTO JURÍDICO 
BRASILEIRO, EM 1940, O PERDÃO 
JUDICIAL FOI TRATADO COM 
POUCA IMPORTÂNCIA ATÉ 
1977 PELA FALTA DE PREVISÃO 
NA LEGISLAÇÃO QUE O 
ANTECEDEU. SOMENTE COM 
A PROMULGAÇÃO DAS LEIS 
Nº 6.416/77 E Nº 7.209/84, ELE 
PASSOU A SER VISTO COM MAIS 
ATENÇÃO.
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mal injusto através da individualização e estudo do caso concreto, vinculado 
à determinadas circunstâncias.

É quando o resultado causa tanto sofrimento para o réu que a punição se 
torna desnecessária. O juiz, não obstante a prática delituosa do réu, não lhe 
aplica pena, levando em consideração determinadas questões, tendo a certeza 
que ele não tornará a cometer o ato ilícito, extinguindo assim a punibilidade 
da conduta.

Até hoje, os juristas ainda não encontraram uma solução pacífica sobre 
qual o nome da sentença que concede o Perdão Judicial. Alguns defendam 
ser uma sentença condenatória, outros, absolutória.

Os defensores da sentença absolutória entendem que concedido o perdão, 
não irá subsistir os efeito principais, (pena ou medida de segurança), nem 
os secundários (lançamento do nome no rol dos culpados, pagamento pelas 
custas). A sentença não poderia ser condenatória, posto que não condena 
ninguém, não atribui pena, apenas perdoa.

Já os defensores da sentença condenatória dizem que ela jamais poderia 
ser absolutória, porquanto, só absolve quem não tem culpa, e se não errou 
não tem o que perdoar.

Há ainda quem acredite ser ‘terminativa de mérito’ a sentença que concede 
o Perdão Judicial, pois ela não irá declarar nada, não irá absolver nem condenar 
ninguém, só irá colocar fim ao processo, impedindo novo julgamento sobre 
o mérito do litígio penal, extinguindo-se a punibilidade.

Não obstante a todos esses entendimentos o que realmente vem prevale-
cendo é a Súmula nº 18 do Superior Tribunal de Justiça, cujo entendimento 
é de que a sentença que concede o perdão judicial é declaratória da extinção 
da punibilidade, não subsistindo qualquer efeito condenatório.

Muito se discute também acerca da nomenclatura adotada para o Perdão 
Judicial. Uma corrente de juristas considera o termo inadequado por entender 
que ele não é um ato de perdão concedido pelo juiz e essa afirmação leva as 
pessoas a raciocínios não rigorosamente verdadeiros ou lógicos.

Os especialistas que se inspiram no Direito Germânico adotam a termi-
nologia “dispensa de pena” ou “isenção de pena”.

Tudo indica que o Perdão Judicial se inspirou no Código Italiano, fonte 
tradicional do nosso Direito punitivo. Remonta-se também a origem do Per-
dão Judicial ao Instituto da Graça, tendo como marco inicial a separação dos 



Comunicação & Justiça

154

Poderes com a Revolução Francesa.
Outro instituto que se assemelha ao Perdão Judicial se chama Perdão do 

Ofendido, que é concedido em crimes de ação penal exclusivamente privada, 
manifestado a qualquer tempo e, uma vez aceito, extingue a punibilidade 
(Artigos 105 e 106 do Código Penal).

A Graça era a manifestação de um Poder absoluto e incondicionado, onde 
toda a Justiça advinha do Soberano. Desta forma, cabia somente ao Rei – ou 
a alguém que este indicasse – o poder de julgar.

Todavia, o Soberano tinha também o poder de perdoar, denominando-se 
essa faculdade como “Clemência Real”, que acontecia de diversas formas, como 
a revisão, graça, anistia, reabilitação.

Alguns doutrinadores afirmam que o Perdão Judicial existe desde a anti-
guidade, sendo utilizado pelos hindus, egípcios, hebreus e persas. Entretanto, 
muitos especialistas divergem dessa afirmação, por entenderem tratar-se de 
um instituto que não tem história, estando presente sempre entre os povos.

Muitos vislumbram a origem do Perdão Judicial em Roma. Há ainda os 
que defendem construir a origem do instituto no ‘Livro V das Ordenações 
Filipinas’. Tem aqueles também que apontam a origem do Perdão Judicial no 
Direito Canônico.

Na comunidade jurídica, há também uma corrente de doutrinadores que 
vislumbra a presença do Perdão Judicial apenas nos tempos modernos.

Há ainda aqueles que negam qualquer história sobre ele, sob o argumento 
de ser o instituto um produto do progresso da psicologia, do cuidado que o 
Estado moderno põe na educação dos menores e daquela tendência de civili-
zação pela qual o Poder estatal se preocupa não só do castigo da delinquência 
senão ademais da prevenção dela.
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Revolução silenciosa

A hegemonia masculina na advocacia está chegando ao fim. As mulheres 
encontraram o seu espaço no exercício da profissão e já representam 

48,5% dos profissionais de advocacia inscritos na Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB).

Tratando-se de advogados com até cinco anos de profissão, elas já repre-
sentam mais de 50% dos profissionais de advocacia. A expectativa é de que 
mais mulheres sejam aprovadas no Exame da OAB e liderem em números, 
em pouco tempo, o percentual de profissionais da carreira.
Assim, a advocacia – historicamente dominada pelos homens – está agora 
sendo definitivamente conquistada pelo sexo feminino em termos qualita-
tivos. Os registros mais recentes da OAB contabilizam mais de 1 milhão 
(1.086.011) advogados inscritos no país. Desses, 526.270 mil são do sexo 
masculino contra 559.741 mil do sexo feminino.

Se na totalidade os homens ainda são maioria na advocacia, nos gran-
des centros urbanos, na faixa etária dos 21 aos 35 anos, as mulheres já são 
em maior quantidade, indicando que a participação feminina no futuro da 
profissão tende a ser ainda mais expressiva.

As mulheres ocupam hoje 34% dos cargos de comando nos setores ju-
rídicos de grandes empresas nas principais cidades do país. Um fenômeno 
que começa a ocorrer com frequência é a superioridade no número de esta-
giários de sexo feminino com inscrição nas Seccionais da OAB em relação 
aos estagiários do sexo masculino. 

Entre os estagiários 52,31% são mulheres e 47,69% são homens, numa 
clara projeção do cenário futuro da ad-
vocacia brasileira. A maior participação 
das mulheres no universo da advocacia 
segue o fenômeno atual do mercado de 
trabalho no Brasil e no mundo, inserindo 
suas conquistas obtidas arduamente ao 

ASSIM, A ADVOCACIA – 
HISTORICAMENTE DOMINADA 
PELOS HOMENS – ESTÁ AGORA 
SENDO DEFINITIVAMENTE 
CONQUISTADA PELO SEXO 
FEMININO EM TERMOS 
QUALITATIVOS.  OS REGISTROS 
MAIS RECENTES DA OAB 
CONTABILIZAM MAIS DE 1 
MILHÃO (1.086.011) ADVOGADOS. 
DESSES, 526.270 MIL SÃO DO SEXO 
MASCULINO CONTRA 559.741 MIL 
DO SEXO FEMININO.
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longo dos anos.
Em um mercado acirrado e cada vez mais competitivo, todos já reco-

nhecem a importância da parcela feminina na busca de resultados e apostam 
agora em outras competências essenciais.

Num momento em que ganha força a valorização dos recursos humanos 
no ambiente de trabalho, as mulheres mostram que se saem melhor, lançan-
do mão de uma eficiente estratégia para garantir seu espaço, com grande 
habilidade para administrar conflitos e senso de organização mais apurado.

Assim como o mundo e o mercado corporativo, as mulheres passaram a 
promover uma revolução silenciosa, deixando o discurso inflamado dos anos 
60, quando queimaram sutiãs em praça pública para reivindicar seus direitos.

As advogadas acompanharam esta tendência e ganharam mais importância 
na profissão, sobretudo em ações cuja sensibilidade é mais exigida. Hoje, elas 
estão aptas a desenvolver suas atividades em qualquer campo profissional 
do Direito, pois são mais reflexivas, possuem melhor feeling, se concentram 
mais e têm boa produtividade no exercício da profissão. 

Essa trajetória ascendente da mulher na advocacia e a realidade de sua 
presença no mundo jurídico simbolizam uma renovação, favorecendo uma 
profunda reflexão que pode proporcionar efetivas e positivas mudanças na 
advocacia.

Com base em estatísticas da demografia de gênero dos advogados bra-
sileiros, estima-se que no ano de 2020, o número de mulheres advogadas 
supere o de homens. O dado mostra que a luta pela igualdade de gênero vem 
sendo uma prioridade entre as mulheres e que muitos homens já percebem 
a altivez do momento histórico.

A verdade é que a advocacia está realmente se tornando feminina e resta 
aos homens reconhecer o talento das mulheres, se aliando a essas profissionais 
que exercem a profissão com inquestionável competência.

Não é casual, portanto, que a representação figurativa da Justiça – a Deusa 
Thêmis – seja a de uma mulher, indicando argúcia e sensibilidade especiais 
para militar no complexo mundo do Direito.
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Os jornalistas 
nas eleições

Nos processos eleitorais, os jornalistas são obrigados a respeitar deter-
minados valores, normas e princípios consagrados na legislação, para 

que sejam preservadas as garantias para uma cobertura isenta, equilibrada e 
focada nos interesses da sociedade, dentro dos parâmetros legais.

Os repórteres devem exercer o seu intransferível dever de denúncia, fa-
zendo a opção pela informação de qualidade com equilíbrio, jamais abrindo 
mão da sua soberania ou se entregando aos interesses de candidaturas ou 
agremiações partidárias.

Nas coberturas, os jornalistas precisam separar a notícia do lixo decla-
ratório e assumir efetivamente a agenda do cidadão, contribuindo para o 
fortalecimento da democracia. Partidos e candidatos devem ser tratados sem 
qualquer vantagem ou favorecimento.

Os repórteres devem acompanhar com extrema cautela as acusações en-
tre candidatos que não encontram guarida na Justiça Eleitoral, porque, uma 
vez fechadas as urnas, tais denúncias, com frequência, se mostram apenas 
retórica para macular adversários.

Esta orientação se embasa na constatação de que frequentemente campa-
nhas tendem a descer para trocas de acusações que desviam o debate sobre 
os projetos de cada candidato, num espetáculo de efeitos perniciosos que 
prejudicam o processo eleitoral.

Longe disso, a cobertura jornalística deve dar prioridade à discussão 
de programas, comparação de biografias e serviços para o eleitor, fixando 
atenção na consistência dos projetos dos candidatos, resgatando o inventário 

das promessas e cobrando coerência.
É importante cobrir a fundo as 

questões que influenciam o dia a dia 
das pessoas. O centro do debate tem 
que ser sempre o cidadão, as políticas 
públicas e não mais o político, tampouco 

OS REPÓRTERES DEVEM 
ACOMPANHAR COM EXTREMA 
CAUTELA AS ACUSAÇÕES 
ENTRE CANDIDATOS QUE NÃO 
ENCONTRAM GUARIDA NA 
JUSTIÇA ELEITORAL, PORQUE, 
UMA VEZ FECHADAS AS 
URNAS, TAIS DENÚNCIAS, COM 
FREQUÊNCIA, SE MOSTRAM 
APENAS RETÓRICA PARA 
MACULAR ADVERSÁRIOS.
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a própria imprensa.
Desvios éticos não podem, em hipótese nenhuma, comprometer a qua-

lidade da cobertura eleitoral.
Os jornalistas têm que ter consciência de que a maioria da população 

brasileira acredita no seu trabalho para combater a corrupção.
A imprensa, de modo geral, ocupa um lugar relevante para que a popula-

ção possa conhecer os candidatos e fazer o que poderia ser a melhor escolha.
São as denúncias dos jornalistas que obrigam as autoridades competentes 

a apurar irregularidades e aplicar os instrumentos de punição previstos no 
ordenamento jurídico e na legislação eleitoral.
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O papel da imprensa

A maioria da população brasileira reconhece que a imprensa, com seu tra-
balho investigativo, ajuda a combater a corrupção ao divulgar escândalos 

que envolvem políticos e autoridades.
Os cidadãos se veem representados pela imprensa, que denuncia os males 

presentes na vida política. É do seu trabalho que sobra um residual de mobi-
lização da sociedade.

São suas denúncias que obrigam as autoridades competentes a apurar 
irregularidades e aplicar os instrumentos de punição previstos no ordena-
mento jurídico.

Pesquisas apontam que os meios de comunicação não só aparecem como 
principais canais de denúncias de corrupção, como também gozam de inques-
tionável credibilidade ao revelar, de forma destemida, desvios na gestão pública.

É pelos meios de comunicação que a sociedade tem a oportunidade de 
expressar seus anseios e problemas. Os reclamos populares veiculados nas 
páginas dos jornais e na mídia eletrônica constituem a grande ferramenta a 
mover autoridades e, principalmente, os políticos.

Essa tarefa de levantar problemas – especialmente os malfeitos – nem 
sempre é bem compreendida, mas é crucial e faz parte da gênese da imprensa, 
que até quando erra ou comete algum excesso, cumpre o seu papel para com 
a sociedade, pois provoca a apuração dos fatos descritos.

É por isso que a maioria da população defende que os meios de comuni-
cação não sejam submetidos a nenhum tipo de controle. Todas as vezes que 
identificarmos alguém tentando desqualificar a imprensa, temos a obrigação 

cívica de reagir.
Sem a atuação firme dos meios de 

comunicação, os avanços alcançados pela 
sociedade nos últimos tempos não teriam 
se concretizado e o Poder Público seria 
apenas um simples cartório de sonolentos 

É PELOS MEIOS DE 
COMUNICAÇÃO QUE 
A SOCIEDADE TEM A 
OPORTUNIDADE DE EXPRESSAR 
SEUS ANSEIOS E PROBLEMAS. 
OS RECLAMOS POPULARES 
VEICULADOS NAS PÁGINAS 
DOS JORNAIS E NA MÍDIA 
ELETRÔNICA CONSTITUEM 
A GRANDE FERRAMENTA 
A MOVER AUTORIDADES E, 
PRINCIPALMENTE, OS POLÍTICOS.
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ou despóticos integrantes.
Sem o trabalho investigativo dos jornalistas, as falcatruas ocorreriam nos 

escaninhos do poder sem que ninguém soubesse e como se não existissem. 
Sem imprensa, provavelmente, nem a democracia teria se reconquistado.

Só o fato de os jornais, emissoras de rádio e televisão  serem vistos como os 
principais canais de denúncias, revela a boa imagem que a imprensa desfruta 
perante a sociedade, por divulgar sistematicamente a corrupção nos meios 
políticos, onde ainda se alimenta um hábito enraizado na inversão dos meios 
e do fim da coisa pública.

Embora faça um trabalho eficiente pela moralização do país, a imprensa 
sozinha não tem condições de mudar o quadro político que se apresenta na 
atual conjuntura.

É preciso que a sociedade civil organizada assuma também esta tarefa, 
criando mecanismos para coibir a corrupção, que trai a Justiça, a ética social 
e compromete o funcionamento do Estado.
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Mau exemplo

O Brasil continua negligenciando na questão da educação, ocupando posi-
ção vexatória nos indicadores internacionais ao aproximar-se dos piores 

exemplos do mundo em ensino – Turquia, Tailândia, Indonésia, Iêmem – e 
distanciar-se das melhores experiências na área: Canadá, Finlândia, Japão e 
Coréia do Sul.

Isso acontece não por causa dos professores, que são maltratados com 
salários sofríveis e péssimas condições de trabalho, e sim em decorrência de 
políticas pedagógicas governamentais equivocadas e da falta de compromisso 
das autoridades educacionais, que não se sentem responsáveis pela má quali-
dade do ensino, cujo efeito maléfico contribui para a proliferação da violência 
e desrespeito às normas de civilidade.

Embora estejamos cansados de saber que a educação é a mola mestra para 
facilitar o desenvolvimento de uma nação que se preze, no Brasil as políticas 
educacionais não ocupam o lugar devido, a não ser nas propagandas, que 
não condizem com a realidade dos fatos, ficando as políticas educacionais 
relegadas a um plano secundário, a exemplo do que acontece com a saúde e 
a segurança pública. 

Os governantes brasileiros não assimilaram o sucesso de países como o 
Japão e Coréia do Sul, que fizeram grandes investimentos na educação e hoje 
colhem bons frutos com iniciativas exitosas para elevar a qualidade do ensino. 

Ao contrário, aqui eles aplicam a política do finge-se que ouve, mas na 
verdade são surdos e cegos em relação à ausência de políticas educacionais de 
qualidade. A falta de parâmetros contribui para que nosso ensino permaneça 

medíocre e sem perspectiva de qualquer 
avanço.

As causas e efeitos da péssima quali-
dade do ensino no país são conhecidos, 
mas os governantes fingem que ouvem 
os especialistas em educação e, surdos 

AO CONTRÁRIO, AQUI ELES 
APLICAM A POLÍTICA DO 
FINGE-SE QUE OUVE, MAS NA 
VERDADE SÃO SURDOS E CEGOS 
EM RELAÇÃO À AUSÊNCIA DE 
POLÍTICAS EDUCACIONAIS 
DE QUALIDADE. A FALTA DE 
PARÂMETROS CONTRIBUI 
PARA QUE NOSSO ENSINO 
PERMANEÇA MEDÍOCRE E SEM 
PERSPECTIVA DE QUALQUER 
AVANÇO.
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e cegos, preferem esconder a raiz do problema com justificativas banais e 
medidas exóticas, camuflando a gravidade da situação. 

Não são adotadas políticas públicas para mudar o quadro caótico do ensino 
no país, embora exista o Ministério da Educação (MEC), com representação 
em todas as unidades da federação, e uma infinidade de secretarias estaduais 
e municipais de Educação. 

Os problemas que tornam degradante o ensino no Brasil representam um 
convite para o analfabetismo, o crime, a ociosidade. 

A inércia está ancorada em uma mentira: a de que as escolas brasileiras 
são boas e que têm nível de escolaridade semelhante aos dos Estados Unidos 
e de países europeus.  

Como os pais de alunos são induzidos a acreditar nessa grande mentira, 
fica ainda mais difícil esperar uma mobilização da sociedade. Isso fortalece 
as pressões corporativistas para enterrar projetos que possam melhorar nosso 
nível de ensino.
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Injustiça	fiscal

Os brasileiros pagam 63 tributos divididos em impostos, contribuições e 
taxas federais, estaduais e municipais. São pagamentos obrigatórios feitos 

ao Estado por pessoas físicas e empresas.
Ao contrário de países como Suécia, Suíça, Noruega, Estados Unidos, 

Japão e Irlanda – onde o tratamento dado aos recursos públicos é sério e o 
dinheiro dos tributos é aplicado na qualidade de vida dos cidadãos – no Brasil, 
a população não recebe em troca o que paga em tributos com o oferecimen-
to de serviços nas áreas de saúde, segurança, educação, saneamento básico, 
transporte e infraestrutura.

Há um sério problema de administração pública no país. Não há com-
prometimento do governo em devolver à população um serviço público de 
qualidade e o dinheiro dos tributos não é usado corretamente para garantir 
os serviços essenciais ao cidadão.

O Brasil tem uma imagem negativa no mundo por não usar corretamente 
o dinheiro arrecadado com tributos cobrados dos contribuintes. Quando o 
assunto é retorno dos impostos à sociedade com políticas públicas sérias e 
efetivas, nosso país ocupa a última posição entre os 30 países com maior carga 
tributária do mundo.

Temos uma das cargas tributárias mais elevadas do mundo. Atualmente, 
ela corresponde a aproximadamente 37% do Produto Interno Bruto, um per-
centual considerado muito alto.

Segundo especialistas, quando a carga tributaria passa de 20% do PIB, 
começa a afetar todo um sistema, gerando desmotivação social, afetando o 

bem estar e até o psicológico das pessoas.
Em países emergentes do BRICS – 

do qual o Brasil faz parte com a Índia, 
China, Rússia e Àfrica do Sul, os im-
postos cobrados são significativamente 
menores que o nossos. Na Rússia, eles 

HÁ UM SÉRIO PROBLEMA 
DE ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA NO PAÍS. NÃO HÁ 
COMPROMETIMENTO DO 
GOVERNO EM DEVOLVER À 
POPULAÇÃO UM SERVIÇO 
PÚBLICO DE QUALIDADE 
E O DINHEIRO DOS 
TRIBUTOS NÃO É USADO 
CORRETAMENTE PARA 
GARANTIR OS SERVIÇOS 
ESSENCIAIS AO CIDADÃO.
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equivalem a 23% do PIB, e na Índia a 12,1%. 
O contribuinte brasileiro, de maneira geral, paga mais impostos indiretos, 

ou seja, aqueles em que o imposto está incluso no valor da mercadoria. O 
imposto indireto sai muito caro para o consumidor.

Das ligações telefônicas que fazemos, 92% do custo são de impostos. Na 
compra de medicamentos pagamos os 56,25% de impostos e na conta de luz 
85%. Um absurdo.

Mais de 19% do preço da carne bovina são impostos, mesmo volume de 
tributos que incidem sobre um saco de arroz. No caso do café, bebida tradicional 
do brasileiro, o imposto sobe para 20%. Para mercadorias com tecnologia mais 
avançada, como computador e telefone celular, a carga tributária alcança 40%.

De cada R$ 100,00 que o consumidor brasileiro gasta, R$ 41,00 vai para 
o pagamento de impostos.
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Palco da vida real

A audiência judicial é um dos momentos mais relevantes do processo. Ela está 
entre as atribuições mais dinâmicas na seara jurídica e, por exigir preparo 

e equilíbrio, se constitui um grande desafio para os causídicos iniciantes. Por 
ser o momento onde se discute teses e antíteses e onde muitas expectativas 
estão em jogo, a audiência acaba sendo um aprendizado importante para os 
advogados, que devem ficar atentos para as situações imprevisíveis, que exijam 
precisão de raciocínio.

 É na audiência judicial que se desenrolam cenas da vida real, dando aos 
profissionais de Direito a oportunidade de reunirem novas experiências para 
a composição e enriquecimento da sua bagagem profissional.

É nela que o jurisdicionado percebe a presença do Estado e sente que o 
poder público está prestando atenção na sua história, nos seus problemas, na 
sua vida. Os advogados reconhecem a importância da audiência judicial. Por 
mais que um causídico escreva uma tese brilhante, o que vai de fato formar 
o convencimento do juiz é o momento da audiência, no contato direto com 
as partes e com os fatos.

Não são todos os advogados que se adaptam facilmente a atribuição de 
acompanhar seus clientes em audiências. Muitos preferem atuar em processos 
nos quais questões pessoais das partes não estejam presentes. Muitos profissio-
nais se sentem pouco motivados a participar dessa etapa do processo, embora 
seja a oportunidade de ouvir as partes contrárias e observar questões que não 
são percebidas apenas na leitura dos autos.

Os causídicos experientes dizem que estudar bem o processo em julgamento 
é fundamental. O advogado tem que saber 
o que está falando e ter conhecimento 
técnico do processo, porque não dispõe 
de muito tempo para pensar o que vai 
fazer quando receber uma decisão ju-
dicial desfavorável. O formalismo das 

NÃO SÃO TODOS OS 
ADVOGADOS QUE SE ADAPTAM 
FACILMENTE A ATRIBUIÇÃO 
DE ACOMPANHAR SEUS 
CLIENTES EM AUDIÊNCIAS. 
MUITOS PREFEREM ATUAR 
EM PROCESSOS NOS QUAIS 
QUESTÕES PESSOAIS DAS PARTES 
NÃO ESTEJAM PRESENTES. 
MUITOS PROFISSIONAIS SE 
SENTEM POUCO MOTIVADOS A 
PARTICIPAR DESSA ETAPA
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audiências não pode ser motivo para o advogado deixar de buscar elementos 
considerados importantes para o convencimento do magistrado, pois a forma 
não supera a busca da verdade dos fatos.

Essa postura faz com que muitos pontos controvertidos sejam supera-
dos, com todos tendo chance de analisar as condições, os pressupostos para 
formatar bons acordos pela via da conciliação, que ganhou força com o novo 
Código de Processo Civil.

A audiência judicial tem um conjunto de atos processuais específicos, 
que varia de acordo com cada caso, como a tentativa de conciliação, a fixação 
de pontos controvertidos, a fase probatória e as alegações finais. Ela é um 
ato processual solene, público, presidido pelo juiz de Direito para que possa 
colher a prova oral e ouvir pessoalmente as partes e seus procuradores com 
o objetivo de resolver o processo.

O procedimento oral é o ponto mais alto da audiência, pois concentra 
os principais atos da disputa judicial e é o meio pelo qual o magistrado entra 
em contato direto com as provas. A audiência é indispensável quando existe 
necessidade de colheita de prova oral e esclarecimentos de peritos e assis-
tentes técnicos. Entretanto, ela é dispensável quando a questão de mérito for 
unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade 
de produzir prova em audiência. Neste caso, o juiz conhece diretamente o 
pedido e profere a sentença.

O despacho saneador é o momento adequado para o magistrado designar 
a Audiência de Instrução e Julgamento, tendo ele, no entanto, duas alternativas. 
Se a causa versa sobre direitos que admitem transação (acordo), o juiz pode 
designar uma audiência preliminar para a tentativa de conciliação. Se esta for 
obtida, é reduzida a termo e homologada por sentença.

Se não for obtida, o juiz fixa os pontos controvertidos, decide as questões 
processuais pendentes e determina as provas a serem produzidas, designando 
a Audiência de Instrução e Julgamento. Se a causa não admitir transação, ou 
se o juiz verificar que não há possibilidade de se obter o acordo, desde logo ele 
procura sanear o processo e ordena a Audiência de Instrução e Julgamento, 
cuja finalidade é colher prova oral e resolver o processo.

A prova oral consubstancia-se em depoimento pessoal, depoimento de 
testemunhas e esclarecimentos de peritos e assistentes técnicos. Encerrados 
os trabalhos da Audiência de Instrução e Julgamento, o juiz profere a sentença 
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desde logo ou no prazo de dez dias.
Convêm ressaltar que existem procedimentos específicos para algumas 

matérias. Na Justiça do Trabalho, por exemplo, a audiência é una, ou seja, há 
uma tentativa de conciliação e, não havendo êxito em um acordo, segue a 
Audiência de Instrução e Julgamento.

Em matéria cível é comum que se designe primeiramente uma Audiência 
de Conciliação. Caso não haja acordo, encerra-se a audiência e designa-se, 
futuramente, nova data para a Audiência de Instrução e Julgamento. Os juizados 
especiais seguem a Lei 9.099/99, que estabelece procedimentos próprios para 
audiências, tanto na esfera cível como na criminal. Sempre que a causa versar 
sobre direitos transigíveis, direitos patrimoniais de natureza privada ou nas 
demandas relativas à família (quando a lei autorizar), o juiz tentará conciliar 
as partes. Havendo conciliação, esta é reduzida a termo, que, devidamente 
assinado pelas partes e homologado pelo julgador, tem força de sentença.

A audiência é um momento processual de vital importância para o restan-
te do processo. Atualmente a legislação brasileira prevê a solução de muitos 
conflitos via métodos extrajudiciais conhecidos como arbitragem, conciliação 
e mediação. Todas estas práticas são um campo fértil para o desenvolvimento 
da negociação e exigem, sobretudo, competência e habilidade por parte dos 
agentes responsáveis em aplicá-las.

A sociedade ganhou muito com a implantação destas formas de resolver 
conflitos, pois diminuíram os custos e os prazos para solução de milhares 
de processos judiciais. Na base de todas elas, está o conceito de negociação.
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Sustentáculos da corrupção 

O descaso, a omissão e a inércia do Congresso Nacional estão entre os 
maiores entraves para a viabilização de instrumentos eficazes de combate 

à corrupção no Brasil. 
Diversos projetos de lei que tratam da punição e prevenção à corrupção 

– classificados como prioritários, dispensando-se as exigências regimentais 
para serem incluídos na “Ordem do Dia” – chegam a esperar até 15 anos 
para serem votados, aplicando-se a famosa política do criar dificuldade para 
vender facilidade.

Caso estes projetos fossem aprovados, o Brasil contaria hoje com mais 68 
instrumentos legais de controle da corrupção, embora saibamos que pequenas 
mudanças na lei não irão garantir o seu fim, mas pelo menos podem dificultar 
a sua prática, exercendo-se um monitoramento mais efetivo e aplicando-se 
penalidades mais severas aos infratores.

Além dos 68 projetos de lei, é provável que existam ainda outras proposi-
ções que buscam atacar a corrupção nos focos em que ela se origina. Sabe-se 
que a deliberação nas reuniões dos lideres partidários pode atribuir urgência 
na votação dessas proposições, uma vez que o Congresso Nacional prioriza 
sempre as Medidas Provisórias e outras proposições legislativas do Executivo.

Em diversos diagnósticos e estudos realizados sobre a corrupção no Brasil, 
verifica-se que os casos e escândalos se alimentam, muitas vezes, na mesma 
fonte. Outro ponto é a falta de critérios para elaboração e repasses de recursos 
de emendas parlamentares – um instrumento de barganha para influir na 
apreciação de proposições legislativas em tramitação no Congresso Nacional.  

Existe um conjunto considerável de 
normas ligados às funções de prevenção 
e combate à corrupção. Mas num país 
como o Brasil, onde os escândalos de 
corrupção geram bilhões em prejuí-
zos aos cofres públicos, não é difícil 

DIVERSOS PROJETOS DE LEI 
QUE TRATAM DA PUNIÇÃO E 
PREVENÇÃO À CORRUPÇÃO 
– CLASSIFICADOS COMO 
PRIORITÁRIOS, DISPENSANDO-
SE AS EXIGÊNCIAS REGIMENTAIS 
PARA SEREM INCLUÍDOS NA 
“ORDEM DO DIA” – CHEGAM 
A ESPERAR ATÉ 15 ANOS PARA 
SEREM VOTADOS, APLICANDO-SE 
A FAMOSA POLÍTICA DO CRIAR 
DIFICULDADE PARA VENDER 
FACILIDADE.
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entender o porquê de tantos projetos pedirem a alteração, reformulação e 
atualização da legislação.

Dentre as principais normas legislativas vigentes que de alguma forma 
estão ligadas ao combate à corrupção destacam-se as Leis 8.429/92 (Lei de 
Improbidade Administrativa), que trata das sanções aplicáveis aos agen-
tes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, 
cargo, emprego ou função na administração pública; a Lei 8.884/94, sobre 
a prevenção e a repressão às infrações contra a ordem econômica; e a Lei 
9.613/98, a chamada “Lei sobre Lavagem de Dinheiro”.

Alguns decretos também são considerados relevantes, tais como o Decreto 
6.170/07, que disciplina o sistema de transferência de recursos federais para 
estados, municípios e organizações não-governamentais; o Decreto 4.334/02, 
que dispõe sobre as audiências concedidas a particulares por agentes públicos 
da administração federal; e os Decretos 5.355/05 e 6.370/08, disciplinadores 
da utilização dos cartões coorporativos do governo federal.
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O desmonte da CLT

A Reforma Trabalhista trouxe diversas mudanças consideradas prejudiciais 
ao trabalhador. Embora ela não tenha poder de alterar a Constituição 

Federal, há, no entanto, direitos que só são garantidos pela Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT) e por leis complementares. Esses direitos não 
ficaram protegidos com a reforma, que torna muitos deles negociáveis, às 
vezes diretamente entre patrão e empregado.

A reforma tem muitas imperfeições e em muitos pontos fragilizou o 
trabalhador. Com o fim da assistência gratuita na rescisão do contrato de 
trabalho – dispensando-se a necessidade da homologação no sindicato ou 
no Ministério do Trabalho – o funcionário perde a assistência gratuita que 
verificava se as verbas pagas pelo empregador na rescisão estavam corretas.

A autorização da dispensa coletiva sem intervenção sindical é um ponto 
negativo da reforma, que não atenua as consequências das rescisões que envol-
vam grupos de trabalhadores, podendo causar assim grande impacto social.

Agora, a dispensa coletiva pode ser realizada nos mesmos moldes da 
individual, ou seja, sem negociação com o sindicato e sem medidas que ate-
nuem seu impacto na sociedade. Só terá acesso gratuito à Justiça Trabalhista 
quem receber salário igual ou inferior a 30% do teto do INSS. O trabalhador 
só ficará isento se comprovar que é hipossuficiente economicamente.

Antes da reforma, essa isenção era possível na Justiça do Trabalho a 
qualquer um que declarasse não ter condições de pagar os custos do processo 
sem que o sustento fosse prejudicado.  Com a reforma, porém, essa declaração 
não é mais possível. A permissão para negociação coletiva apresenta condi-
ções menos benéficas ao trabalhador. 
A prorrogação da jornada de trabalho 
em ambiente insalubre, por exemplo, 
somente era possível mediante autori-
zação do Ministério do Trabalho. Com 
a reforma, basta que essa prorrogação 

A AUTORIZAÇÃO DA 
DISPENSA COLETIVA SEM 
INTERVENÇÃO SINDICAL É 
UM PONTO NEGATIVO DA 
REFORMA, QUE NÃO ATENUA AS 
CONSEQUÊNCIAS DAS RESCISÕES 
QUE ENVOLVAM GRUPOS DE 
TRABALHADORES, PODENDO 
CAUSAR ASSIM GRANDE 
IMPACTO SOCIAL.
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seja prevista em norma coletiva.
Outro prejuízo diz respeito às horas extras sem pagamento em “home 

office”. Antes da reforma, os tribunais trabalhistas tinham o entendimento de 
que o trabalho praticado em “home office” deveria ter a jornada controlada, 
desde que os meios tecnológicos permitissem isso.

A reforma, porém, excluiu esse trabalhador do controle de jornada, o 
que, na prática, pode significar a realização de trabalho superior ao limite 
legal sem recebimento de horas extras.

A reforma tem um problema político. Ela vulnerabilizou as categorias 
com menor poder de pressão. Além de não passar pelo crivo da população, 
foi adotada por um Governo que não foi eleito com este programa e que leva 
em consideração apenas a realidade que lhe interessa.

A aprovação da reforma mostra que o Brasil não superou a memória de 
escravidão, sendo protagonista em tristes episódios conhecidos mundial-
mente, a exemplo da existência do trabalho escravo identificado em várias 
regiões do país.

Há um consenso na sociedade brasileira de que nosso grande problema é 
a desigualdade social. Nossos exemplos históricos mostram isso. Não pode-
mos crescer reduzindo direitos, com a aprovação de uma reforma aprovada 
sem debate por um Congresso mergulhado em denúncias e Governos com 
acusações graves de corrupção.
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Ineficácia	das	CPIs

Os escândalos de corrupção que tomam conta do noticiário político no 
país ganham espaço nas famosas Comissões Parlamentares de Inquérito 

(CPIs), que poderiam ser um eficaz instrumento de democracia se não fossem 
conduzidas para atender interesses políticos de agrupamentos partidários 
com maioria no Congresso, tendo em vista o critério de proporcionalidade 
de bancadas na composição das mesmas.

Sendo assim, os partidos majoritários no Poder Legislativo podem con-
duzir as investigações e produzir os relatórios como bem entendem, agindo 
de forma a não responsabilizar quem deveria ser realmente responsabilizado.

É um jogo político perigoso onde os fatos a serem efetivamente apurados 
e investigados ficam em segundo plano, dando lugar ao trabalho de desgaste 
de adversários com retaliações de interesses político-eleitorais e vazamento 
de informações inverídicas sobre determinados fatos.

Alvos de si mesmas, as CPIs quase sempre causam muito alvoroço, mas 
geralmente acabam não produzindo resultados concretos, por deixarem de 
cumprir o mandamento constitucional de fiscalizar e de mover os meios 
legais para responsabilizar aqueles que se desviam dos preceitos que deve-
riam obedecer.

Há um desvirtuamento no trabalho das CPIs, pois quem se beneficia com 
elas são os próprios políticos que aparecem como integrantes ou denunciantes, 
recebendo da mídia toda a visibilidade necessária para novos saltos políticos, 
com todo o ritual burocrático e circense.

Fica muito claro para a sociedade a inoperância dessas comissões, que se 
limitam a fingir que investigam aquilo 
que já foi devidamente apurado e in-
vestigado pela Polícia Federal e pelo 
Ministério Público.

Por terem se mostrado inúteis e 
sem nenhuma eficácia, as CPIs caíram 

É UM JOGO POLÍTICO PERIGOSO 
ONDE OS FATOS A SEREM 
EFETIVAMENTE APURADOS 
E INVESTIGADOS FICAM EM 
SEGUNDO PLANO, DANDO 
LUGAR AO TRABALHO DE 
DESGASTE DE ADVERSÁRIOS 
COM RETALIAÇÕES DE 
INTERESSES POLÍTICO-
ELEITORAIS E VAZAMENTO DE 
INFORMAÇÕES INVERÍDICAS 
SOBRE DETERMINADOS FATOS.
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em total descrédito perante a sociedade. Tornou-se comum no Brasil ver 
um parlamentar figurando como integrante de uma determinada comissão 
e, tempos depois, aparecer como investigado em outra por algum crime de 
corrupção, resultando no declarado desprestígio das CPIs, que são criadas 
com uma visão equivocada de sua real finalidade no sistema político brasileiro.

Num simulacro de investigação parlamentar, as Comissões Parlamentares 
de Inquérito deixaram de exercer um importante papel como instrumento 
de fiscalização e moralização da Administração pública.

Originária do Direito Constitucional inglês e, posteriormente, incorpo-
rada pelo sistema romano-germânico, as CPIs têm por objeto o exercício da 
função de fiscalização do Poder Público, de competência do Poder Legislativo.

Elas foram criadas pela primeira vez na Câmara dos Comuns no século 
XVIII, na Inglaterra. Estudos recentes aduzem que há milhares de anos monges 
budistas se reuniam nos sopés das montanhas, sentando-se em círculo para 
meditar, apurar e punir as causas dos problemas da população.

No Brasil, a primeira Constituição a consagrar as Comissões Parlamen-
tares de Inquérito foi a de 1934, mas somente para os membros da Câmara 
dos Deputados. Na Constituição da República de 1988, elas estão definidas 
no artigo 58, parágrafo 3º.
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Inverdades sobre 
a Previdência

Seguindo a ideologia política da escola neoliberal brasileira, o Governo 
Federal tenta impor aos brasileiros o “estado mínimo”, forjando o chama-

do “Rombo da Previdência”, com a lógica de que sem a aprovação de uma 
reforma no sistema de seguridade social, não haverá dinheiro para pagar 
a aposentadoria, colocando o trabalhador como o burro da “Fábula de La 
Fontaine”, sendo ele sempre o culpado de tudo.

Propagandear contra a Previdência Social e desacreditá-la com o passio-
nalismo de uma ofensiva publicitária que raia pela chantagem, vem sendo 
o mais significativo dos feitos maléficos dos Governos, que apontam um 
“rombo” de cerca de mais de R$ 300 bilhões, no sistema previdenciário.

Tentam nos empurrar a reforma sem considerar os números e sem explicar 
que as dívidas previdenciárias de governos estaduais e municipais, empresas 
e fundações alcançaram, no ano passado, R$ 426 bilhões, e que o desvio de 
recursos públicos para promover a farra das isenções fiscais concedidas a 
empresas retiraram da seguridade social recursos na ordem R$ 230 bilhões.

O fato de termos 20% das contribuições desviadas para o Orçamento 
Fiscal e o pagamento da dívida com juros altos, em proporções insuportáveis, 
afetaram também a Previdência Social. É inacreditável que gastemos o equiva-
lente a 100% do Orçamento com juros e apenas 30% com Seguridade Social.

Mesmo com a contestação de conceituados especialistas e da própria 
Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do 
Brasil (Anfip), o Governo insiste em apresentar a reforma como panaceia 
para o déficit fiscal, ignorando as pessoas por trás dos números e seus di-
reitos de aposentados, pensionistas e 
beneficiários.

O Brasil tem um problema crônico 
de desvio de recursos destinados ao fi-
nanciamento da Previdência, que sempre 
foi o “Caixa 2” dos sucessivos Governos, 

O FATO DE TERMOS 20% DAS 
CONTRIBUIÇÕES DESVIADAS 
PARA O ORÇAMENTO FISCAL E 
O PAGAMENTO DA DÍVIDA COM 
JUROS ALTOS, EM PROPORÇÕES 
INSUPORTÁVEIS, AFETARAM 
TAMBÉM A PREVIDÊNCIA 
SOCIAL. É INACREDITÁVEL QUE 
GASTEMOS O EQUIVALENTE 
A 100% DO ORÇAMENTO COM 
JUROS E APENAS 30% COM 
SEGURIDADE SOCIAL.
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desde Juscelino Kubitschek (1956/1961), que direcionou verbas da instituição 
para Brasília prometendo devolvê-las, mas morreu sem cumprir a promessa.

Um rio de dinheiro, cuja cor os segurados nunca viram e jamais verão, e 
cujo montante é hoje impossível avaliar, sobejaram e foram desviados para a 
implantação de megausinas hidrelétricas, passando pela abertura de estradas 
como aquela onde os caminhões hoje atolam aos milhares.

O sistema previdenciário brasileiro está sustentado em pilares tanto eco-
nômicos quanto sociais, de forma que qualquer pretensão de mudança deve 
seguir planejamento equilibrado, com transição gradativa, considerando os 
seus limites e respeitando o núcleo central da proteção social.

Previdência não é imposto, mas contribuição para beneficiar o trabalhador, 
sendo o Governo Federal seu fiel depositário. Em qualquer circunstância, 
quando um fiel depositário foge à sua responsabilidade ele é obrigado, pela 
lei, a repor o desviado.
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Indústria de multas

Os pardais eletrônicos, que automaticamente fotografam e multam mo-
toristas no trânsito, têm se mostrado inúteis na prevenção de acidentes, 

até porque são terceirizados e na onda de privatização de tudo que é estatal, 
a atividade passou a funcionar como empresa, tendo que ser lucrativa.

Em vez de fazer um estudo para medir o benefício desse instrumento 
de controle para a sociedade, os órgãos de trânsito simplesmente cederam 
ao lobby das empresas do ramo, cujo único objetivo é lucrar.

Pouco interessa a educação dos motoristas e a prevenção de acidentes. O 
que importa é que o sistema se mantenha rentável e gere significativos lucros.

As multas perderam o caráter pedagógico, pois houve um desvirtuamento 
do propósito legítimo dos pardais, que hoje servem apenas para extorquir 
motoristas e abastecer canais de corrupção em detrimento do patrimônio 
material e moral do Poder Público.

Criou-se uma indústria de multas absurdas e imperativas. Os altos valo-
res arrecadados não são reaplicados na melhoria do trânsito. A terceirização 
desses instrumentos banalizou o sistema de educação no trânsito.

O aparelho é fixado em vias públicas sem qualquer planejamento, reve-
lando a avidez na busca pelo produto das multas. Onde arrecada-se pouco, 
coloca-se mais um pardal. Onde arrecada-se bem, instala-se mais um tam-
bém. Essa é a regra.

Não há estudo técnico prévio na fixação de pardais eletrônicos como 
também não é dada a publicidade que a lei exige para a instalação. Não se 
leva em conta a prevenção de acidentes e a educação de tráfego.

Eles são colocados até em lugares 
com incidência de assaltos a motoristas, 
que acabam ficando a escolher entre ser 
vítima de violência, ou ter que pagar 
a multa. 

Assim, as multas de trânsito são 

AS MULTAS PERDERAM O 
CARÁTER PEDAGÓGICO, POIS 
HOUVE UM DESVIRTUAMENTO 
DO PROPÓSITO LEGÍTIMO DOS 
PARDAIS, QUE HOJE SERVEM 
APENAS PARA EXTORQUIR 
MOTORISTAS E ABASTECER 
CANAIS DE CORRUPÇÃO EM 
DETRIMENTO DO PATRIMÔNIO 
MATERIAL E MORAL DO PODER 
PÚBLICO.
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produzidas em escala industrial. O caráter repressivo e reeducativo foi subs-
tituído pelo fim meramente arrecadatório.

Enquanto a indústria da multa é utilizada como fonte de recursos para 
o Poder Público e para as empresas que operam o equipamento, a educação 
para o trânsito fica no discurso, aplicando-se somente a medida coercitiva, 
sem qualquer efeito educativo.

Com isso, os condutores acabam sendo vítimas da maior crueldade que 
o Poder Público poder fazer para tirar dinheiro das pessoas. É preciso acabar 
com a rede fraudulenta de arrecadação das multas provenientes dos pardais.

A receita originada com as multas tem servido de fomento à corrupção 
e à imoralidade. É necessário acabar com a prática de usar um meio apa-
rentemente legal para atingir um fim ilegal, procedimento denominado no 
meio jurídico como fraude à lei.

Não precisamos de uma indústria de multas. A instalação dos pardais 
não é uma medida de segurança e não vai resolver o problema do trânsito, 
uma vez que a indústria obscena e asquerosa da multa age de forma impune. 
Não vão ser essas armadilhas eletrônicas que vão educar os condutores de 
veículos e reduzir os acidentes.
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A voz global do Direito

O Brasil – que tem o mercado jurídico mais concorrido do planeta – 
possui hoje mais de 1 milhão (1.086.011) de profissionais de advocacia 

registrados na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). O número é expres-
sivo e coloca o Brasil entre os países com maior densidade de advogados em 
relação à sua população no mundo.

Com a cifra, existe agora um profissional de advocacia para cada 205 
brasileiros. Isso significa que 0,5% da população brasileira é formada por 
advogados, ou seja, a cada mil brasileiros, cinco são advogados. Nos Estados 
Unidos, a proporção é um advogado a cada 246 pessoas, e no Reino Unido, 
um a cada 354.

A densidade de advogados em relação à população varia muito entre os 
Estados brasileiros, de acordo com as características sociais e econômicas de 
cada um. O Maranhão tem mais 13.200 advogados aptos a atuar no mercado 
com registro na OAB, uma proporção de 1,9 profissionais a cada mil habitantes.

A principal razão para o país ter chegado a um número significativo de 
profissionais na área advocatícia foi o aumento exponencial na quantidade 
de cursos de Direito, a partir de 1995.

Naquele ano havia apenas 165. Em 2001, já funcionavam 505 faculdades 
de Direito no Brasil. Em 2017, essa quantidade chegou a impressionantes 
1.313 cursos em funcionamento, número superior aos dos Estados Unidos, 
China e Europa, restando aferir, porém, se o aumento na quantidade de 
cursos jurídicos no Brasil se reflete, hoje, em qualidade na prestação de ser-
viços advocatícios.

Com essa marca incrível, o país 
se consagra como a nação com mais 
cursos de Direito do mundo inteiro. 
A soma total de faculdades de Direito 
no mundo chega a 1.100 cursos. Nos 
Estados Unidos, com uma população 

O MERCADO JURÍDICO 
BRASILEIRO MOVIMENTA A CADA 
ANO EM TORNO DE R$ 50 BILHÕES, 
IMPULSIONADO POR EMPRESAS 
QUE RECEBEM ATÉ 20 MIL 
PROCESSOS EM UM ÚNICO MÊS. O 
SETOR CRESCE EM TORNO DE 20% 
ANUALMENTE. A OPERAÇÃO LAVA 
JATO, OS PROJETOS DE REFORMAS 
E O NÚMERO CRESCENTE DE 
DEMANDAS JUDICIAIS FAZEM O 
MERCADO CRESCER AINDA MAIS.
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de 328,7 milhões de habitantes funcionam 280 cursos de Direito, e no Reino 
Unido, 95.

Uma pesquisa desenvolvida pela Universidade do Texas, em Austin, nos 
Estados Unidos, sobre o número ideal de advogados em determinados países, 
aponta que, até certo ponto, a existência de advogados traz efeitos positivos 
à coletividade, como garantia de direitos e manutenção da ordem social.

A partir de determinada densidade de profissionais do ramo, contudo, 
o efeito se torna negativo, pois estimula um comportamento predatório no 
qual pessoas ou empresas tentam obter, por meio de disputas jurídicas, uma 
riqueza maior para si sem ter contribuído para gerar essa riqueza.

O número ideal de advogados de um país – segundo a pesquisa – está 
relacionado a diversas variáveis, como o Produto Interno Bruto (PIB) per 
capita, taxas de criminalidade, nível de educação e duração média de um 
processo.

O mercado jurídico brasileiro movimenta a cada ano em torno de R$ 50 
bilhões, impulsionado por empresas que recebem até 20 mil processos em um 
único mês. O setor cresce em torno de 20% anualmente. A Operação Lava 
Jato, os projetos de reformas e o número crescente de demandas judiciais 
fazem o mercado crescer ainda mais.

Para se ter uma noção do potencial deste mercado, no período de 2006 
a 2017 o país teve 33 novas leis complementares, 464 medidas provisórias, 
2093 leis e 3.221 decretos presidenciais. A Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM) editou 603 normas diferentes, a Receita Federal, 1209 e o Banco 
Central, 18.433. Na área agropecuária editaram 75 mil regulamentos.

É uma média de 30 novidades por dia, sem contar as mudanças estaduais 
e municipais. No período, o país teve a edição de novas leis que exigiram mais 
dos profissionais de Direito, como o Novo Código de Processo Civil, Lei Maria 
da Penha, Lei de Biossegurança, Nova Lei de Falências, Lei Anticorrupção e, 
em 2017, a mudança na Lei da Terceirização e a Reforma Trabalhista.

De acordo com o levantamento ‘Justiça em Números’, do Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ), o Brasil tem 102 milhões de processos ativos. Em 
outra comparação simples, são 102 processos para cada advogado.

Além disso, há ainda novas áreas do Direito que registram aumento 
de demanda, como a tributária, trabalhista e comercial, além daquelas que, 
embora não sejam tão conhecidas, estão crescendo a cada ano, incluindo o 
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Direito Previdenciário, Direito Desportivo, Direito Eleitoral, Direito Marítimo, 
Governança Corporativa, entre outras. Tudo isso faz do mercado jurídico 
uma área promissora para negócios e atuação.

O grande interesse pelas faculdades de Direito no Brasil está ligado a 
fatores históricos e profissionais. As escolas de Direito foram o centro de 
formação da elite política brasileira na República Velha, que durou de 1889 
a 1930. Essa proeminência acabou em 1930, com a ascensão ao poder de 
Getúlio Vargas e, depois, com os presidentes da ditadura militar, que deram 
mais espaço a graduados em engenharia e economia.

Os diplomas em Direito, contudo, continuaram sendo vistos como um 
instrumento para garantir acesso a posições intermediárias na burocracia e 
obtenção de sucesso no campo financeiro.
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Mudança irreversível 
no Direito

Como disse o filósofo alemão e compositor prussiano do século XIX, Frie-
drich Nietzsche (1844/1900), “é o futuro que dita a regra do nosso hoje”. A 

Inteligência Artificial é um reflexo declarado dessa curiosidade e está levando 
a comunidade jurídica a repensar a atual concepção do Direito – inclusive 
em suas áreas mais clássicas – abrindo debates profundos sobre a eticidade 
das relações homem-máquina e suas implicações na atuação dos profissionais 
da área jurídica e em diversos outros aspectos da sociedade contemporânea.

Na inteligência artificial, os computadores – por intermédio de um software 
específico – exerce uma atividade cognitiva, ou seja, de contínuo aprendizado 
no sentido de coletar, processar, pesquisar, analisar semanticamente o conteúdo, 
compreendendo-o, e realizando tarefas a partir das informações obtidas, clas-
sificando e apresentando perspectivas de resultados práticos, como sugestões 
de ação ou tomada decisões.

O constante desenvolvimento de novas tecnologias desafia os operado-
res do Direito. Levando-se em consideração que a Ciência Jurídica, pela sua 
natureza, não é um sistema estático, a Inteligência Artificial abre cada vez 
mais espaço no campo do Direito com a intensa utilização de tecnologias que 
desenvolvem até advogados “robôs”, muitos deles já atuando efetivamente em 
alguns escritórios de advocacia nos Estados Unidos.

Entre os diversos exemplos da utilização da Inteligência Artificial, inclui-se 
a experiência do Banco JP Morgan – maior instituição financeira dos Estados 
Unidos – que vem investindo incisivamente no desenvolvimento de novas 
tecnologias e já possui um “robô”, baseado em uma rede particular, chamado 

COI (Contract Intelligence), que 
interpreta acordos de empréstimo co-
mercial e analisa acordos financeiros.

Estima-se que, por meio do mencio-
nado robô são processadas análises que 
consumiam 360 mil horas de trabalho 

DIANTE DESSA NOVA REALIDADE, 
SURGE A NECESSIDADE DOS 
OPERADORES DO DIREITO SE 
DEBRUÇAREM SOBRE ESTA 
NOVA REALIDADE, QUE JÁ ESTÁ 
PRESENTE EM DIVERSAS ÁREAS 
DE PRODUÇÃO E CRIAÇÃO, 
APONTANDO A NECESSIDADE 
DE SE DISCUTIR UMA NOVA 
LEGISLAÇÃO CAPAZ DE DEFINIR 
O PAPEL DA INTELIGÊNCIA 
ARTIFICIAL
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de advogados por ano, com um índice de erros menor que o apresentado pelo 
trabalho humano.

Diante dessa nova realidade, surge a necessidade dos operadores do Direi-
to se debruçarem sobre esta nova realidade, que já está presente em diversas 
áreas de produção e criação, apontando a necessidade de se discutir uma nova 
legislação capaz de definir o papel da Inteligência Artificial no ordenamento 
jurídico brasileiro.

Hoje, podemos encontrar robôs que organizam processos, tirando o tra-
balho da secretária. Robôs que redigem petições em massa, tirando o trabalho 
dos estagiários e que encontram correspondentes em vários Estados e Mu-
nicípios, auxiliando o trabalho dos advogados. Também encontramos robôs 
que buscam processos antes mesmo da empresa ser notificada, aumentando 
o tempo para o réu se preparar.

Por fim e mais impactante, encontramos robôs que fazem acordos judiciais 
em massa, tirando boa parte da receita dos grandes escritórios de advocacia, 
resolvendo conflitos judiciais em questão de dias e, principalmente, trazendo 
uma conciliação amigável, prática, rápida e 100% digital, entre empresas e 
consumidores ou funcionários.

Várias atividades tradicionais estão sendo “engolidas” por esses avanços. 
Diversos postos de trabalhos estão sendo substituídos por aparelhos compostos 
por metais, que contam com uma incrível inteligência. Em alguns casos, pode-
mos até tirar a grande quantidade de metais e deixarmos apenas a inteligência.

Ampliando a análise para além da seara jurídica, verifica-se que a Inteligência 
Artificial já está presente também em áreas até pouco tempo inimagináveis, 
consideradas intocáveis e cobertas de tradicionalismo e glamour.

Na arte, por exemplo, em 2016, com a participação direta do Watson – um 
sistema de computação cognitiva da IBM com uma estrutura de Inteligência 
Artificial altamente complexa e poderosa – foi feita a composição da música 
“Not Easy”.

A participação do IBM Watson se 
deu com a capacidade da máquina de 
entender a linguagem natural e identificar 
padrões e temas a partir de dados não 
estruturados em milhões de conversas 
em redes sociais e outras fontes relativas 

HOJE, SOFTWARES UTILIZADOS 
POR PINTORES, ESCULTORES, 
MÚSICOS, FOTÓGRAFOS, DEIXAM 
DE SER SIMPLES FERRAMENTAS 
OU INSTRUMENTOS, E PASSAM 
A PARTICIPAR DA PRÓPRIA 
CRIAÇÃO. OUTRORA, POR 
EXEMPLO, UM PINTOR SE 
UTILIZAVA DE TINTAS, TELA, 
PINCEIS (FABRICADOS POR 
TERCEIROS) E COM ELES CRIAVA 
SUA OBRA.
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à cultura e à música, com o objetivo de criar uma verdadeira “paisagem” que 
refletisse o emocional da sociedade.

O sistema da IBM também aprendeu teoria musical, temas utilizados em 
músicas, padrões de humor e de emoção, para, em seguida, entender como 
esses aspectos se relacionam uns com os outros e identificar os principais 
elementos de uma música de sucesso.

Com isso, o produtor musical inglês, Alex da Kid, criou, com a utilização 
do IBM Watson, a música “Not Easy” e, com seu lançamento, conseguiu figurar 
pela primeira vez na parada Billboard.

Hoje, Softwares utilizados por pintores, escultores, músicos, fotógrafos, 
deixam de ser simples ferramentas ou instrumentos, e passam a participar da 
própria criação. Outrora, por exemplo, um pintor se utilizava de tintas, tela, 
pinceis (fabricados por terceiros) e com eles criava sua obra.

Nunca houve dúvida de que o que estava na tela era uma obra exclusiva do 
pintor, independente da qualidade do pincel utilizado. Contudo, a Inteligência 
Artificial contida nos softwares e algorítimos utilizados por estes mesmos 
artistas influenciam diretamente na criação da obra, dando toques diferentes 
daqueles dados pelo artista humano.

Pode-se dizer, assim, que o artista humano se torna um co-autor e sua 
obra, juntamente com a inteligência artificial contida nos softwares. Deixa de 
haver, assim, a existência exclusiva do ser humano como artífice de uma obra, 
pois ele passa a dividir o palco fático com algo que não é uma simples coisa 
e ao mesmo tempo não é um ser humano clássico – a Inteligência Artificial.

A Lei 9610/98, que trata dos direitos autorais e em vigência no ordenamento 
brasileiro, já não consegue regular estas criações, pois a atualidade impôs uma 
realidade jamais prevista pelos legisladores de outrora. Da mesma forma, o 
Código Civil, ao determinar que somente a pessoa humana tem a capacidade 
jurídica, capacidade de ser titular de direitos e deveres, não norteia como deve 
ser o tratamento da Inteligência Artificial.
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A	mais	vil	das	profissões

A crise da democracia no Brasil abre espaço para a frustração e o desencanto 
com a política, que cada vez mais se distancia da cidadania. Não a política 

como “meio para a resolução pacífica de conflitos e busca do bem comum”, 
como escreveu o psicanalista e escritor Rubem Alves, mas a política como 
“a mais vil das profissões”, como afirmou também o mesmo Rubem Alves.
A negação da política – com os constantes desmandos em governos e 
com parlamentares flagrados praticando atos ilícitos a todo momento – dá a 
impressão de que a corrupção contamina os políticos indiscriminadamente, 
colocando a sociedade na antessala da barbárie.

Mesmo assim, o povo não pode negar a política, pois assim ela conti-
nuará sendo exercida nas mãos de aproveitadores e praticada por meios não 
republicanos, fazendo com que ela seja sequestrada da sociedade e colocada 
a serviço de interesses escusos.

É esse sequestro da política que inseriu o Brasil no labirinto em que a 
sociedade se encontra. Agora, o desafio é conseguir sair desse labirinto e isso 
só acontecerá quando o povo se apropriar da política.

Por mais que as pessoas repudiem e até queiram fugir da política, não 
há caminho pacífico para a convivência em sociedade que não seja através 
da ação política.

Por isso, é necessário que o povo passe a se mobilizar para ocupar a 
política para a ideia da refundação do Brasil, com uma nova cultura que 
consiga abarcar todos os mundos, e não somente o mundo das castas e das 
classes privilegiadas.

Enquanto a maior parte da popula-
ção pensa que abomina a política, esta 
mesma população segue sob controle 
dos profissionais da política. Isso torna 
a gestão da política – principalmente as 
políticas públicas e do Estado – cada 

POR ISSO, É NECESSÁRIO QUE 
O POVO PASSE A SE MOBILIZAR 
PARA OCUPAR A POLÍTICA 
PARA A IDEIA DA REFUNDAÇÃO 
DO BRASIL, COM UMA NOVA 
CULTURA QUE CONSIGA 
ABARCAR TODOS OS MUNDOS, 
E NÃO SOMENTE O MUNDO 
DAS CASTAS E DAS CLASSES 
PRIVILEGIADAS.
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vez mais distante das reais necessidades do povo.
Todas as medidas relativas à política no Brasil são tomadas visando a 

preservação do poder nas mãos dos mesmos de sempre, reforçando os me-
canismos promíscuos de corrupção da atividade política.

Quando mudanças importantes são aprovadas, elas se tornam cosméticas, 
ou então criam novas formas de perpetuação dos esquemas vigentes.

Política não é profissão, muito menos privilégio de grupos que querem 
se apropriar do Brasil. O abuso de poder – que impõe castas políticas no 
exercício da representação da sociedade – é um dos principais responsáveis 
pela perpetuação do atraso social do país, impedindo processos de renovação 
e engessando comportamentos de perfil democrático.

A anual verba bilionária gasta pelo Congresso Nacional cria um fosso 
entre a atividade política e a sociedade, e tem que ser significativamente 
reduzida, para que mais recursos sejam drenados para serviços públicos 
diretos à população.
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Democracia de papel

Como disse no livro ‘A Política’ o filósofo grego Aristóteles (384 a.a./322 
a.C) “se é verdade, como muitos imaginam, que a liberdade e a igual-

dade constituem essencialmente a democracia, elas, no entanto, só podem aí 
encontrar-se em toda a sua pureza, enquanto gozarem os cidadãos da mais 
perfeita igualdade política”.

Ao longe e desconectados da reflexão de Aristóteles, os apocalípticos 
de plantão insistem em reafirmar a vitalidade da contraditória e combalida 
democracia brasileira, com o povo limitado às regras do jogo político, siglas 
partidárias concorrendo por votos como mercadores, alienando eleitores, 
impedindo-os de romperem com o imobilismo dominante na sociedade.

Destituída do caráter de “governo do povo, pelo povo, para o povo” e 
sem os mecanismos de inclusão dos anseios populares no sistema político 
nacional, nossa democracia tem sido incapaz de oferecer à sociedade condi-
ções concretas para a revitalização da cidadania e abrir caminho para uma 
equidade entre os sujeitos políticos.

Assim, ela segue domesticada e solapada, cada vez mais restritivista, 
mantendo o povo longe dos centros de controle de decisões com o poder 
monopolizado por alguns grupos políticos em detrimento de outros numa 
forma de desigualdade política entre tomadores de decisão as massas populares.

É necessário repolitizar a legitimidade da democracia no país, o que equi-
vale a restaurá-la, pois o povo perdeu a confiança na República das Medidas 
Provisórias e na lei dos órgãos políticos representativos cada vez mais em 
desarmonia com a vontade, aspirações e interesses existenciais da popula-
ção, cuja participação política é limitada 
ao mero voto, cessando logo depois do 
pleito eleitoral, quando o eleitor não 
encontra mais mecanismos de controlar 
o candidato escolhido, uma vez que este 
após ser empossado afasta-se das bases, 

NO LUGAR DA IDEIA DE PODER 
DO POVO, CRIOU-SE NO BRASIL 
UM SISTEMA DE GOVERNANTES 
E GOVERNADOS, FICANDO 
ESQUECIDA POR COMPLETO 
A BANDEIRA DA SOBERANIA 
POPULAR, EXPONDO AS 
CONTRADIÇÕES DE UMA 
DEMOCRACIA SEM ESTRATÉGIAS 
PARA RESOLVER IMPASSES EM 
QUESTÕES DE INTERESSE PÚBLICO 
E INCAPAZ DE AJUSTAR-SE AOS 
NOVOS TEMPOS.
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freando reivindicações populares.
No lugar da ideia de poder do povo, criou-se no Brasil um sistema de 

governantes e governados, ficando esquecida por completo a bandeira da 
soberania popular, expondo as contradições de uma democracia sem estra-
tégias para resolver impasses em questões de interesse público e incapaz de 
ajustar-se aos novos tempos.

O mecanismo eletivo é essencial, mas o povo também pode exprimir 
suas inquietações políticas de outras maneiras. Como disse o filósofo italiano 
e historiador do pensamento político, Norberto Bobbio, “democracia sem a 
efetiva participação política do povo nos governos, mal esconde a dominação 
oligárquica dos mais ricos”. Ou seja, a democracia não se instaura nem sobre-
vive sem a efetiva participação política da sociedade nas decisões políticas.

Embora soberana no plano jurídico, no plano político a crença de liber-
dade democrática com intervenções diretas do cidadão no processo político 
brasileiro confronta-se com uma participação popular objetivada aos limites 
eleitorais, na progressiva alienação do cidadão-eleitor e o aprisionamento do 
Estado por determinados grupos, que se utilizam de mecanismos viciados 
para se manterem no poder. 

Num país forjado na escravidão e solapado pela negligência histórica 
dos governantes em garantir ao conjunto da população os mais comezi-
nhos direitos políticos, civis e sociais, a situação agrava-se ainda mais com 
o avanço do diabólico receituário neoliberal que prega uma democracia de 
aparências, sem essência.

Temos uma democracia de fachada, com políticos com poderes ilimita-
dos e ideias falsas, vivendo em um Brasil paralelo, descolados da realidade, 
impedindo o cidadão de definir e escolher qual papel quer que o Estado 
desempenhe em sua vida e dentro de quais limites o poder estatal atuará. 

No Brasil, o regime é igualitário, mas a sociedade é desigual e as ideias são 
contraditórias, numa democracia de papel onde as elites políticas dominan-
tes fingem que levam em consideração o desejo das massas, num constante 
processo de erosão no já falido sistema político vigente.



Comunicação & Justiça

188

A guerra das águas

Solucionar a questão hídrica é o maior desafio do Direito Ambiental hoje 
no Brasil, onde a disputa pela água tornou-se uma categoria de conflitos 

que cresce vertiginosamente, num cenário de estresse híbrido, má gestão das 
águas e desmatamento de matas ciliares, que preservam aquíferos – formação 
geológica subterrânea com características porosas e permeáveis capazes de 
reter e ceder água.

O Brasil detém 12% da água potável do mundo e sempre foi apontado 
como uma das regiões do planeta com menos riscos de falta do precioso 
líquido. Porém, com a perspectiva da escassez hídrica afetar dois terços do 
mundo até 2050, o país tem que se mobilizar para criar as condições ideais 
para que o Século XXI não seja marcado por conflitos cada vez mais violentos 
em torno da água. 

O cenário não é favorável e a abundância de água pode tornar-se uma 
ilusão no Brasil, que é o quarto maior exportador de águas virtuais do mundo. 
O país envia cerca de 112 trilhões de litros de água doce ao exterior em con-
têineres abarrotados de carne bovina, soja, açúcar, café, entre outros produtos 
agrícolas, que levam embutido um insumo invisível, cujo valor ultrapassa 
cálculos estritamente econômicos.

A exportação desse recurso – ainda que indiretamente – tende a crescer 
num cenário de escassez global, com o número de conflitos pela água qua-
druplicando, com o péssimo gerenciamento das fontes hídricas.  Na verdade, 
a palavra conflito atenua a seriedade do problema, que se agrava cada vez 
mais no Brasil rural.

Ao longo da história, os recursos 
hídricos sempre motivaram disputas. 
No entanto, o que foi algo em menor 
grau no passado tornou-se a grande 
tônica do Século XXI, que pode pre-
senciar um número sem precedentes de 

A PREVISÃO É QUE NUM PERÍODO 
ENTRE 100 E 150 ANOS, AS 
GUERRAS SEJAM MOTIVADAS 
PELA DETENÇÃO DOS RECURSOS 
HÍDRICOS UTILIZÁVEIS NO 
CONSUMO HUMANO E EM SUAS 
DIVERSAS ATIVIDADES, COM A 
AGRICULTURA.
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conflitos pela água, com a perspectiva da escassez hídrica afetar dois terços 
do mundo até 2050.

Ao lado do petróleo, a água é o mais estratégico dos recursos. Mas, ao 
contrário do primeiro, ela não possui formas alternativas, sendo fundamental 
para o funcionamento das sociedades. Em muitos países, a água é vista como 
um tesouro em razão de sua baixa disponibilidade. Em razão disso, muitas 
disputas envolvem a sua posse e controle no mundo.

O século XXI promete ser o século dos conflitos generalizados, graves, 
violentos, envolvendo até mesmo o contrabando de água, fato que chegou a 
ser denunciado na revista jurídica Consulex, num texto sobre a Organização 
Mundial do Comércio e o mercado internacional de água. 

Navios-tanque estariam retirando sorrateiramente água do Rio Amazonas, 
com captação no ponto em que o rio deságua no Oceano Atlântico. Estima-se 
que cada embarcação seja abastecida com 250 milhões de litros de água doce, 
para engarrafamento na Europa e Oriente Médio. 

É mais barato tratar águas usurpadas (US$ 0,80 o metro cúbico) do que 
realizar a dessalinização das águas oceânicas (US$ 1,50).

Bolsas de água são introduzidas no transporte transatlântico. O tamanho 
dessas bolsas excede ao de muitos navios juntos. A capacidade dos navios-
-tanques é superior à dos superpetroleiros. As bolsas podem ser projetadas de 
acordo com necessidade e a quantidade de água e puxadas por embarcações 
rebocadoras convencionais.

A captação é feita na foz do Rio Amazonas ou já dentro do curso de água 
doce. Somente o local do deságue do rio no Atlântico tem 320 km de extensão 
e fica dentro do território do Amapá. Neste local, a profundidade média é em 
torno de 50 metros, o que suportaria o trânsito de um grande navio cargueiro. 
O contrabando é facilitado pela ausência de fiscalização na área.

A Amazônia é considerada a grande reserva do Planeta para os próximos 
mil anos. Vinte e seis por cento da água doce de superfície se encontram no 
território amazônico. 

A previsão é que num período entre 100 e 150 anos, as guerras sejam 
motivadas pela detenção dos recursos hídricos utilizáveis no consumo humano 
e em suas diversas atividades, com a agricultura.

Mas a importância deste reduto natural poderá ser, num futuro próximo, 
sinônimo de riscos à soberania dos territórios panamazônicos. Isso signifi-
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ca dizer que o Brasil seria um alvo prioritário numa eventual tentativa de 
se internacionalizar esses recursos, como já ocorre no caso das patentes de 
produtos derivados de espécies amazônicas. 

As águas amazônicas representam 68% de todo volume hídrico existente 
no Brasil. Sua importância para o futuro da humanidade é fundamental. Entre 
1970 e 1995 a quantidade de água disponível para cada habitante do mundo 
caiu 37% em todo mundo, e atualmente cerca de 1,4 bilhão de pessoas não 
têm acesso à água limpa. Somente o Rio Amazonas e o Rio Congo podem 
ser qualificados como limpos.
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Como os advogados 
consomem o seu tempo

Um advogado brasileiro típico gasta 60% do seu tempo de trabalho na aná-
lise, pesquisa e confecção de peças relativas aos processos de seus clientes. 

Isso acontece porque ocorrem aproximadamente 300 mudanças diárias 
na legislação brasileira. São tantas as mudanças que os livros acabam ficando 
obsoletos de um dia para o outro e o advogado tem que correr atrás da infor-
mação para se atualizar diariamente.

Só nas pesquisas processuais – doutrinas mais atuais, jurisprudência e 
legislação – ou seja, na busca de informações necessárias para defender o 
cliente, ele consome 15% de seu tempo. Outros 15% da carga de trabalho são 
gastos na análise dos dados que são obtidos após a checagem das mudanças 
nas leis e dos novos entendimentos dos grandes tribunais, a fim de que sejam 
aplicados a cada caso específico.

Com as informações nas mãos, chega a parte mais difícil que é confeccionar 
a peça processual. Essa é a etapa que consome a maior parte do dia (30%). É 
mais tempo do que o gasto nos tribunais e cartórios, apontados como vilões 
pela categoria. Apenas 17% do dia dos profissionais da advocacia é gasto em 
tribunais e 11%, em cartórios. O restante da carga de trabalho é destinado a 
visitas (7%) e prospecção de clientes (8%).

Levantamento feito pelo IOB, que fornece informações a empresas sobre 
conteúdo jurídico e contábil, aponta que a advocacia brasileira consome pouca 
informação jurídica, em comparação com os países europeus. 

Enquanto o mercado de informação na área na Alemanha movimenta 
cerca de US$ 600 a 800 milhões ao ano, o brasileiro não passa dos US$ 99 mil 

anualmente. 
O advogado alemão gasta, em média, 

entre US$ 5.818 e US$ 7.750 em infor-
mação jurídica. O brasileiro investe US$ 
225 por ano nesse tipo de produto, que 
pode ser um livro (26%), CDs (28%), 

COM AS INFORMAÇÕES 
NAS MÃOS, CHEGA A 
PARTE MAIS DIFÍCIL QUE 
É CONFECCIONAR A PEÇA 
PROCESSUAL. ESSA É A ETAPA 
QUE CONSOME A MAIOR 
PARTE DO DIA (30%). É MAIS 
TEMPO DO QUE O GASTO NOS 
TRIBUNAIS E CARTÓRIOS, 
APONTADOS COMO VILÕES 
PELA CATEGORIA. 
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informação disponível on-line (45%), e em papel, a forma ainda mais utilizada 
de conteúdo na área (51%).

Mais da metade (59%) dos escritórios de advocacia existentes no país é de 
pequeno porte, com até três advogados. Os que possuem mais de 10 profissio-
nais representam apenas 12% do total. O acesso à Internet pelos profissionais 
de advocacia é generalizado. Cerca de 95% dos advogados brasileiros acessam 
a Internet, 74% deles por meio de banda larga.

A perspectiva é de que o acesso à rede mundial de computadores aumente, 
uma vez que, ainda este ano, seis milhões de processos já deverão tramitar de 
forma virtual, o que significa dizer que todos os profissionais de advocacia 
precisarão utilizar ferramentas virtuais para fazer o acompanhamento das ações.
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Princípio constitucional 
da igualdade

A igualdade no Direito Penal continua sendo um mito no Brasil. As pessoas, 
na esfera criminal, nunca serão tratadas de forma isonômica enquanto 

existir o foro privilegiado – uma excrescência que nos remete de volta ao tempo 
da sociedade aristocrática (1500/1888), perdurando na República Velha (1889) 
e permanecendo até os dias atuais.

Essa diferença de tratamento penal de pessoas que têm a prerrogativa do 
foro privilegiado em relação ao cidadão comum afronta o princípio isonômico 
fundamental da Constituição Federal (artigo 5º), segundo o qual “todos são 
iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza ...”.

Tal desigualdade de tratamento – carente de base ética e inaceitável no sistema 
republicano – é incompatível com o princípio da moralidade administrativa 
(Constituição Federal, artigo 37) e com o Estado Democrático de Direito, se 
assemelhando à criação de um modelo político aristocrático.

Embora a discussão da abrangência da prerrogativa já tenha sido defla-
grada no Supremo Tribunal Federal – que agora julgará apenas deputados e 
senadores nos casos relacionados ao mandato, enquanto o parlamentar estiver 
no cargo – não podemos permitir que o espírito constitucional continue sendo 
pensado como se estivéssemos no Império (Constituição de 1824), época em 
que crimes cometidos por membros da família imperial, ministros, conselheiros 
de Estado e parlamentares eram julgados de forma exclusiva.

O princípio de tratamento igual para todos contido na Constituição Fede-
ral não combina com a proteção a políticos inescrupulosos. Ao contrário do 
que sustentam os partidários da manutenção do foro privilegiado, a melhor 

maneira de proteger o cargo e a autoridade 
de quem o exerce é simplificar e acelerar o 
julgamento do acusado.

Crimes praticados por políticos – cuja 
função pressupõe confiança, zelo e probi-
dade no trato e condução das coisas e bens 

CRIMES PRATICADOS POR 
POLÍTICOS – CUJA FUNÇÃO 
PRESSUPÕE CONFIANÇA, 
ZELO E PROBIDADE NO TRATO 
E CONDUÇÃO DAS COISAS 
E BENS PÚBLICOS, POR SUA 
GRAVIDADE, IMPLICAÇÕES E 
CONSEQUÊNCIAS DANOSAS 
À COLETIVIDADE – EXIGEM 
APURAÇÃO RÁPIDA E 
SANÇÕES SEVERAS.
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públicos, por sua gravidade, implicações e consequências danosas à coletividade 
– exigem apuração rápida e sanções severas. E isso porque, sendo estipendia-
dos para zelar pelo patrimônio público e bem servir à comunidade, fraudam 
e lesam os contribuintes e o erário, prejudicam a sociedade, traem a confiança 
do poder público de que são depositários.

O foro privilegiado protege quem tem mais poderes, quando deveria ser o 
inverso. Pois, quanto maiores os poderes, maiores as responsabilidades, maior 
a gravidade do delito, mais severas deveriam ser as penas cominadas.

Sua existência esbarra no princípio máximo da democracia, que é a igual-
dade de direitos, causando a sensação de que a classe política possui acesso a 
uma camada diferente dos demais cidadãos.

A manutenção do privilégio até os dias atuais é fruto de um entendimento 
atrasado dos brasileiros sobre o poder. Os representantes do povo exercem as 
funções do poder, mas o titular da soberania é o conjunto dos cidadãos.

O foro privilegiado dos políticos brasileiros não tem paralelo no mundo. 
Nos Estados Unidos, nem o homem mais poderoso do mundo – o presidente 
Donald Trump – tem o benefício. Nos eua, tanto integrantes do Executivo 
como os parlamentares podem ser julgados na primeira instância da Justiça.

Na Alemanha, a primeira-ministra Angela Merkel também tem tratamento 
comum. Apenas o presidente, que exerce uma função menos relevante no país, 
pode ser julgado pela Corte Constitucional nos casos de crime de responsabi-
lidade — desde que autorizado, antes, pelas Câmaras do Parlamento.

A Inglaterra não concede o benefício nem para a sua mais alta autoridade do 
governo. A primeira-ministra Theresa May ou qualquer um de seus ministros 
e parlamentares estão sujeitos a julgamento na primeira instância da Justiça 
como qualquer outro cidadão do país. Os países mais desenvolvidos não têm 
foro privilegiado e os políticos respondem diante dos juízes de primeiro grau.

A análise das constituições pelo mundo mostra que o benefício de escapar 
das regras comuns da Justiça muitas vezes é dado à monarcas. Na Suécia, por 
exemplo, o rei tem imunidade absoluta. 
Já as demais autoridades do país não 
possuem qualquer privilégio de foro.

Na Noruega, o rei também está fora 
do alcance do Poder Judiciário. Os re-
presentantes do Conselho de Estado, da 

O FORO PRIVILEGIADO 
PROTEGE QUEM TEM MAIS 
PODERES, QUANDO DEVERIA 
SER O INVERSO. POIS, QUANTO 
MAIORES OS PODERES, MAIORES 
AS RESPONSABILIDADES, MAIOR 
A GRAVIDADE DO DELITO, MAIS 
SEVERAS DEVERIAM SER AS 
PENAS COMINADAS.
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Corte Suprema e do Parlamento contam com o foro. O único país que se apro-
xima do Brasil no foro privilegiado, mas, mesmo assim, com uma quantidade 
menor de autoridades beneficiadas, é a Colômbia, onde já ocorreram casos de 
políticos que se valeram do instrumento para tentar postergar julgamentos.

No escândalo dos parapolíticos colombianos, uma ampla investigação ini-
ciada em 2006, que apurou a ligação entre congressistas e grupos paramilitares 
de extrema-direita, mais de 30 deputados abriram mão de seus mandatos para 
que o processo fosse direcionado a uma outra instância da Justiça.
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Ganância desmedida

As instituições financeiras, que – ao lado das empresas de telefonia e de 
planos de saúde, lideram o ranking de reclamações dos órgãos de defesa 

do consumidor – não cumprem mais da metade das regras estabelecidas pelo 
Código de Defesa de Consumidor e pelo Banco Central, desrespeitando os 
mais elementares princípios éticos, violando a Constituição Federal.

Débitos não autorizados, cobrança irregular de serviços, esclarecimentos 
incompletos, descumprimento de prazos, entre outros problemas, são hoje as 
principais queixas de clientes, conforme o ranking de reclamações do Banco 
Central.

Além da ganância desmedida por mais lucros, vários fatores levam os 
bancos a prestarem um serviço de péssima qualidade, com a cobrança de 
tarifas ilegais, aplicação de juros exorbitantes, imposição de serviços sem au-
torização e o número reduzido de funcionários que resultam em filas enormes 
em descumprimento de normativos do Conselho Monetário Nacional que, na 
prática, não tem feito nada contra os abusos do sistema financeiro.

O pior é que as reclamações envolvendo direitos de clientes contra as 
instituições bancárias nem sempre chegam à autoridade monetária. Apenas 
uma pequena parcela de correntistas decide levar suas reclamações ao Banco 
Central. Muitos clientes nem sequer protestam, por descrença ou por não 
saberem que estão sendo enganados.

Para o sistema financeiro, os clientes bancários são apenas fontes de renda, 
e não cidadãos com direitos que devem ser respeitados, embora os bancos 
disponham hoje de canais para recepção, tratamento e solução das demandas 
de seus consumidores, em especial, os 
serviços de atendimento ao cliente e as 
Ouvidorias.

Grande parte da sociedade é lesada a 
cada vez que faz uma operação bancária. 
Os bancos operam com juros altíssimos 

OS BANCOS QUEREM ESCAPAR 
ATÉ MESMO DA ABRANGÊNCIA 
DO CÓDIGO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR. A LEI VALE 
PARA TODAS AS RELAÇÕES DE 
CONSUMO DA SOCIEDADE, MAS 
AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 
INSISTEM EM EXCLUIR AS 
ATIVIDADES DE NATUREZA 
BANCÁRIA, FINANCEIRA E DE 
CRÉDITO DO CDC, AFIRMANDO 
QUE O CLIENTE BANCÁRIO NÃO É 
CONSUMIDOR. UM ABSURDO.
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e inimagináveis em grandes economias capitalistas, tendo com isso lucros 
exorbitantes. O spread bancário médio no Brasil (diferença entre o custo de 
captação e de repasse dos recursos) é maior que o cobrado nos Estados Unidos.

Os bancos querem escapar até mesmo da abrangência do Código de Defesa 
do Consumidor. A lei vale para todas as relações de consumo da sociedade, 
mas as instituições financeiras insistem em excluir as atividades de natureza 
bancária, financeira e de crédito do CDC, afirmando que o cliente bancário 
não é consumidor. Um absurdo.

As tarifas são a terceira maior fonte de renda dos bancos. No início da 
década de 90, essas receitas correspondiam a 20% do que se gastava com fun-
cionários. Hoje correspondem a 130% e, em alguns bancos, chegam a 180%.

O atendimento bancário tem sido um massacre aos clientes. Com a chamada 
bancarização da economia brasileira os cidadãos são obrigados a se sujeitar 
cada vez mais aos bancos na realização de transações financeiras.

Apesar do avanço tecnológico dos bancos, alguns clientes ainda têm 
dificuldade de fiscalizar diariamente a realização de alguma movimentação 
irregular nas suas contas.

O atual sistema de atendimento penaliza, principalmente os idosos e os 
portadores de necessidades especiais. Apesar dos investimentos na área de 
tecnologia, praticamente nada do que consta na legislação bancária está sendo 
cumprido.

Além de ignorar as reclamações dos consumidores, inibir o acesso às 
Ouvidorias e serviços de atendimento ao cliente, os bancos diminuem cada 
vez mais a segurança dos serviços que prestam, reduzindo as barreiras que 
dificultavam a ação de ladrões e assaltantes, com a única finalidade de diminuir 
os custos de sua atividade.

Dados indicam que as reclamações que implicam em descumprimento 
de normativos do Conselho Monetário Nacional contra o setor bancário vol-
taram a crescer.

Entre as reclamações mais recorrentes contra os bancos são os débitos não 
autorizados e serviços não contratados. Junto ao Procon, a queixa mais comum 
contra os bancos é em relação às transações eletrônicas não reconhecidas.

Apesar das regulamentações do Conselho Monetário Nacional (CMN) 
e do Banco Central, as cobranças indevidas persistem. Os bancos continuam não 
respeitando regras de tarifas de serviços e ampliam cada vez mais seus lucros.
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Linguagem jurídica

Cada profissão desenvolve uma linguagem própria, com características 
inconfundíveis, que todos os seus membros terminam naturalmente por 

adotar.
O Português usado num texto de Medicina é facilmente identificado pela 

terminologia específica — e o mesmo ocorre com os textos de Economia ou 
Psicologia. O vocabulário técnico, exaustivamente definido dentro do âmbito 
de cada profissão, é importantíssimo para evitar as ambiguidades tão comuns 
da linguagem usual, além de servir para deixar mais rápida e eficiente a co-
municação entre os interlocutores especializados.

A relação do advogado com a linguagem, no entanto, é muito mais com-
plexa que a dos outros profissionais. Além de conhecer e dominar os funda-
mentos da língua portuguesa, o advogado tem que escrever de maneira clara, 
objetiva e precisa, expondo os fatos de forma organizada e, principalmente, 
com argumentos persuasivos.

A linguagem é o único instrumento que o advogado dispõe para tentar 
convencer, refutar, atacar ou defender-se. É nela que se concretizam as leis, as 
petições, as sentenças ou as mais ínfimas cláusulas de um contrato, que não 
passam, no fundo, de formas peculiares de textos que ele vai ter de redigir ou 
interpretar. Isso exige que o advogado seja um usuário privilegiadíssimo da 
língua portuguesa. Além de dominar o indispensável vocabulário especializado,  
precisa conhecer todos os recursos expressivos do idioma e a variada gama 
de estruturas sintáticas que a língua desenvolveu para caracterizar ênfases, 
ressalvas e atenuações.

O advogado deve ser claro e preciso, 
tanto para se fazer entender, como para 
evitar que o interpretem mal — ou, como 
já dizia Quintiliano, um século antes da 
era cristã, “para que não haja a menor 
possibilidade de que seu texto seja lido 

O VOCABULÁRIO TÉCNICO, 
EXAUSTIVAMENTE DEFINIDO 
DENTRO DO ÂMBITO 
DE CADA PROFISSÃO É 
IMPORTANTÍSSIMO PARA 
EVITAR AS AMBIGUIDADES 
TÃO COMUNS DA LINGUAGEM 
USUAL, ALÉM DE SERVIR 
PARA DEIXAR MAIS RÁPIDA E 
EFICIENTE A COMUNICAÇÃO 
ENTRE OS INTERLOCUTORES 
ESPECIALIZADOS.
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da forma errônea” (Instituições, Livro VIII, ii, 24).
Para atingir o seu objetivo fundamental – que é convencer o juiz – o pro-

fissional do Direito deve ser capaz de escrever bem. Não existe alguém que 
escreva mal e seja um bom advogado.

Como disse muito bem David Mellinkoff — o autor que mais lutou pela 
simplificação do Inglês usado no Direito americano — a linguagem do advo-
gado deve ser idêntica à de qualquer outra pessoa culta e articulada de nossa 
sociedade, “exceto naqueles raros pontos em que realmente há  uma razão para 
ser diferente”. Além do jornalismo, não há muitas nenhuma profissões que exija 
de um profissional um conhecimento tão profundo das regras gramaticais e 
das técnicas redacionais, como o Direito.

No caso específico do advogado, exige-se um pouco mais de domínio da 
Língua Materna, pois ela é o único instrumento de convencimento que ele 
dispõe quando está atuando em defesa do direito do seu cliente.

Se ele utilizar um vocabulário deficiente, poderá perder o litígio, bem 
como, não obter o resultado que pretendia e, até mesmo, comprometer sua 
credibilidade. Diante disso, torna-se desnecessário expressar-se de forma pro-
lixa e rebuscada, quando, pode se recorrer a outras expressões que facilitariam 
bastante o entendimento.

A cultura linguística que foi enraizada na sociedade brasileira construiu 
uma ideia de que aqueles que “falam difícil” são considerados os mais cultos, 
inteligentes e dignos de maior respeito.  Todavia, tal concepção, quando pra-
ticada, cria grupos de indivíduos cuja forma de se comunicarem os afastam 
do povo destinatário. Da mesma forma ocorre com o advogado que – além 
de dificultar a sua comunicabilidade entre a sociedade, através de termos 
rebuscados e arcaísmos – gera um afastamento dela em relação ao Direito.

É relevante, portanto, que o profissional do Direito utilize uma linguagem 
clara, direta, e correta, de acordo com o que propaga o Código de Ética e Dis-
ciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, no enunciado de seu artigo 45.

Para dar efetivação a isso, seria necessário que todos os cursos de Direito 
tivessem a disciplina de língua portuguesa, para que o jovem advogado além 
do conhecimento jurídico, tivesse também oportunidade de desenvolver seu 
potencial oral e escrito, de acordo com a norma-padrão.

Dessa forma ele se tornaria um profissional mais completo no exercício 
de sua profissão e a linguagem jurídica apresentada limpidamente aos olhos 
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dos magistrados e dos cidadãos, serviria como um verdadeiro instrumento a 
serviço da sociedade e da Justiça.

 Assim, seria possível defender a mesma ideia do jurista Miguel Rea-
le, segunda a qual “os juristas falam uma linguagem própria e devem dela 
se orgulhar por ser uma linguagem multimilenar, dignidade que bem poucas 
ciências podem invocar”.
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Reféns das 
operadoras

As operadoras de telefonia, líderes de reclamações em todo o país, seguem, 
sob o olhar complacente da Agência Nacional de Telecomunicações (Ana-

tel), tratando com descaso os usuários de seus serviços, que continuam reféns 
de um sistema desrespeitoso.

Nenhum consumidor de serviços de telefonia está imune aos abusos das 
operadoras. É difícil encontrar alguém que não tenha vivido uma experiência 
desgastante com uma operadora, devido a falhas na prestação do serviço.

São linhas telefônicas cortadas e transferidas sem justificativa prévia, co-
branças indevidas de ligações, disponibilização de serviços de forma diversa à 
contratada, envio de faturas mesmo após o cancelamento do contrato, e pior, 
a inclusão indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes.

Há tempos a qualidade dos serviços prestados pelas operadoras de telefonia 
vem deixando a desejar. Visando altos lucros e fazendo poucos investimentos, 
elas não se prepararam para responder ao aumento da base de clientes.  

Na busca por um maior número de usuários na desenfreada luta para 
desestabilizar concorrentes e aumentar os lucros, as operadoras vendem linhas 
telefônicas, além da sua capacidade técnica, cometendo absurdos que sempre 
acabam onerando o consumidor.

Para isso, elas não param de fazer propaganda enganosa, ao anunciar um 
produto por um preço e cobrar outro na contratação do serviço ou cobrar por 
produtos não solicitados ou não fornecidos, ignorando qualquer reclamação 
dos clientes diante dos problemas apresentados.

Muitas vezes a falha na prestação dos serviços é tão aviltante que atinge 
até mesmo os direitos da personalidade, 
violando a dignidade e caracterizando 
o dever de indenizar das operadoras.

Nesses casos, o consumidor tem 
como aliado o disposto no Código de 
Defesa do Consumidor (CDC), que 

NA BUSCA POR UM MAIOR 
NÚMERO DE USUÁRIOS 
NA DESENFREADA LUTA 
PARA DESESTABILIZAR 
CONCORRENTES E AUMENTAR 
OS LUCROS, AS OPERADORAS 
VENDEM LINHAS TELEFÔNICAS 
ALÉM DA SUA CAPACIDADE 
TÉCNICA, COMETENDO 
ABSURDOS QUE SEMPRE 
ACABAM ONERANDO O 
CONSUMIDOR.
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atribui ao fornecedor – nele entendido as empresas de telefonia – a responsa-
bilidade objetiva pelos danos decorrente da prestação defeituosa dos serviços.

Levando em consideração que o CDC tem por objetivo harmonizar as 
relações entre consumidores e fornecedores e tornar o mercado de consumo 
mais sincero, respeitoso e seguro (artigo 4º) a indenização deve exercer uma 
função punitiva e pedagógica, para que os objetivos expressos nos artigos 4º 
e 6°, X, do Código de Defesa do Consumidor sejam realmente alcançados.

É por isso que a indenização por danos morais possui uma dimensão 
coletiva, uma vez que o CDC não prevê uma multa civil para os casos de 
condutas abusivas contra os consumidores, de forma que o peso da indeni-
zação por danos morais é crucial para concretizar os princípios da defesa do 
consumidor e moralizar as relações de consumo, impedindo que consumidores 
continuem sofrendo abusos.
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Uma missão, 
um sacerdócio

O Dia do Advogado, comemorado em 11 de agosto, é uma tradição que 
remonta ao Primeiro Império no Brasil (1822-1831), período em que 

Dom Pedro I – após proclamar a Independência do Brasil – vislumbrou novas 
leis para o país.

Com essa ideia, foi redigida, em 1824, a primeira Constituição brasilei-
ra. Mas não bastavam leis sem alguém que as executasse. Pensando nisso, o 
Imperador criou, no dia 11 de agosto de 1827, os dois primeiros cursos de 
Direito no país.

Instalados em Olinda (Pernambuco) – no Mosteiro de São Bento – e em 
São Paulo – no Largo São Francisco – esses cursos foram os embriões para o 
nascimento de uma profissão que viria a se tornar essencial à Justiça.

Fruto do sentimento nacionalista, a legislação que autorizou o funciona-
mento dos dois cursos foi responsável pelo fomento do ordenamento normativo 
do Brasil e pelo início de muitas carreiras existentes hoje.

O Direito – cujas raízes se encontram no Império Romano – é a ci-
ência das normas que regulam as relações entre os indivíduos na sociedade. 
Quando essas relações não funcionam dentro das regras estabelecidas, entra 
o trabalho do advogado, que é o de nortear e representar clientes em qualquer 
instância, juízo ou tribunal.

Sua atividade é dirigida para fins humanos, sociais, individuais e coletivos, 
destacando-se nela uma dignidade quase sacerdotal, como dizia Rui Barbosa, 
que, em vida, afirmava que toda vez que o advogado exerce seu papel com 
consciência, pode-se considerar desenhada sua responsabilidade.

Se assim conceituava o patrono 
dos advogados brasileiros, há motivos 
de sobra para realçar o papel social da 
profissão, que decorre do compromis-
so institucional atribuído pela vigente 
Constituição Federal, ao consignar que 

SUA ATIVIDADE É DIRIGIDA 
PARA FINS HUMANOS, SOCIAIS, 
INDIVIDUAIS E COLETIVOS, 
DESTACANDO-SE NELA UMA 
DIGNIDADE QUASE SACERDOTAL, 
COMO DIZIA RUI BARBOSA, 
QUE, EM VIDA, AFIRMAVA QUE 
TODA VEZ QUE O ADVOGADO 
EXERCE SEU PAPEL COM 
CONSCIÊNCIA, PODE-SE 
CONSIDERAR DESENHADA SUA 
RESPONSABILIDADE.
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o profissional de advocacia é indispensável à administração da Justiça
 Dando a própria Carta Magna grande realce ao advogado, dele se 

exige que subsidie a Justiça com o compromisso de defender os postulados 
jurídicos que lhe são inerentes e de zelar pelo bem comum da sociedade e os 
fundamentos do Estado Democrático de Direito.

Um desses fundamentos é a cidadania. O advogado deve ser um modelo 
de cidadão e, assim, constituir-se um formador de cidadãos no universo di-
nâmico das relações sociais.

Diz a Constituição Federal, em seu artigo 133, que o advogado, no seu 
ministério privado, presta serviço público e exerce função social. Ao alçá-lo 
ao nível de “preceito constitucional”, ela o define para além de sua atividade 
estritamente privada, qualificando-o como prestador de serviço de interesse 
coletivo e conferindo a seus atos múnus público.

Já a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) – entidade com a qual 
o advogado tem compromisso institucional – tem o seu estatuto consubs-
tanciado num texto de lei federal, a revelar a suma importância da profissão 
para a efetivação da Justiça.

Essa distinção da OAB em relação às demais entidades profissionais exige 
dela participação efetiva no cotidiano do advogado, buscando a dialética, 
primando pelo debate, chamando seus membros para dialogar, sentindo o 
que eles anseiam e desejam.
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Brisa de 
intolerância

Paira sempre na atmosfera eleitoral no Brasil uma brisa de intolerância 
cravada na irracionalidade e no menosprezo em relação aos valores 

condensados no conceito de democracia, numa abstração impossível de se 
encontrar em qualquer atividade humana.

Nenhuma democracia é compatível com os projetos e os interesses coloca-
dos em disputas eleitorais no país. Eles estão distantes do consenso básico da 
democracia e colocam sempre o povo no caminho da frustração e desilusão.

A retórica adotada em processos eleitorais nega por completo o que 
é inextricavelmente imperfeito e limitado, com os políticos perdendo por 
completo a noção adequada da realidade, contribuindo para o nefasto re-
baixamento das disputas no campo eleitoral.

Em um momento, nos deparamos com a moralização do discurso polí-
tico, com sérios defeitos de julgamento, com alguns prescrevendo a política 
como remédio e solução numa pureza inexistente mesmo no mais recluso 
dos mosteiros beneditinos. Em outro, observamos a injustiça com a políti-
ca, sendo a mesma analisada e diagnosticada a partir de uma perspectiva 
exclusivamente detratora.

Essa é a causa da recusa explícita ou implícita dos cidadãos em participar 
das escolhas de representantes, entendendo que a política é meio impróprio 
para cidadãos honestos, com os personagens que habitam, no momento, o 
mundo político. 

Isso é preocupante. Apesar de toda a decepção com a política, o abandono 
dela não é a solução. Na verdade, é a raiz de muitos males. Quanto mais a 

política é deixada de lado pelos cidadãos, 
menos ela serve aos interesses públicos. 

Sem a participação do povo, a repre-
sentação política fica sob monopólio de 
desonestos que se tornam seus únicos 
protagonistas, ‘donos’ de suas regras e 

ESSA É A CAUSA DA RECUSA 
EXPLÍCITA OU IMPLÍCITA DOS 
CIDADÃOS EM PARTICIPAR DAS 
ESCOLHAS DE REPRESENTANTES, 
ENTENDENDO QUE A POLÍTICA 
É MEIO IMPRÓPRIO PARA 
CIDADÃOS HONESTOS, COM OS 
PERSONAGENS QUE HABITAM, NO 
MOMENTO, O MUNDO POLÍTICO. 
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de seus resultados, embora pedindo muito e dando muito pouco em troca.
A política só faz sentido quando os cidadãos agem unidos e organizados, 

compreendendo que ela é um sítio de convivência social, onde todos estão 
imersos como sujeitos, sendo afetados direta ou indiretamente. 

Ela está entre os homens, é de alguém com os outros. Isso é imperativo 
nas sociedades plurais, com diversos interesses em jogo. Ela não pode ser 
exclusividade de castas e sim ambiente de convivência e comunicação de 
cidadãos diferentes na sociedade. 

Ademais, a política deve sempre interessar a todos, pois é dela que o 
status de cidadão ganha concretude. É na política que podemos escolher, 
avaliar, criticar e reprovar nossos representantes, bem como interferir na 
gestão da coisa pública. Isso não implica que os cidadãos devam se filiar a 
partidos políticos. 

O que eles devem fazer é se comprometer com o público e encontrar 
meios que preencham a distância entre a comunidade e o poder. Em tempos 
de desilusão com a política, o discurso apolítico soa encantador. Todavia, 
isso é mais alienação. A vida política, a cidadania tem que existir. É nela que 
os cidadãos alcançam Justiça. 

É por meio dela que os brasileiros podem impedir que corruptos se 
instalem no poder público. Em vez de menos política, devemos buscar mais 
política, porque só assim poderemos ser agentes de transformação da rea-
lidade que nos cerca.
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Vanguarda 
do atraso

A movimentação política em torno de eleições no Brasil não vem atraindo 
a atenção dos eleitores, uma vez que todos sabem que o bolo fica pronto 

antes e a receita é do conhecimento daqueles que acompanham o jogo político.
Por mais que os discursos de lideranças de grandes e pequenos partidos 

políticos tentem mostrar autonomia, independência e orientação ideológica 
é no fechamento de acordos que se refletem as mazelas políticas critica-
das pelos poetas e compositores Zé Ramalho (“Vida de Gado”), Zé Geraldo 
(“Constrói escola em que a filha não pode estudar”) e Cazuza (“As ideias não 
correspondem aos fatos”).

Como não sobrou nada dos combativos vermelhos da década de 80, resta 
agora aos eleitores aceitar as mesmices das práticas eleitorais recorrentes em 
todas as eleições, com os mesmos atores protagonizando espetáculos voltados 
para o mal na busca insana de estratégias ilícitas e dissimuladas que possam 
financiar suas aventuras no ramo da politicagem.

Como disse Henry Ford (1863-1947) “o político pode ter o carro que 
quiser desde que seja preto, com tudo terminando na polarização de grupos 
para controlar 70% da classe política detentora de mandatos nos poderes 
Legislativo e Executivo, nas esferas federal, estadual e municipal. 

Tem também as cooptações, as ameaças de isolamento político e, - depen-
dendo da cobrança do ingênuo eleitor - os políticos recorrem a um “guru”, 
geralmente um metamórfósico camaleão com fortuna meteórica, responsável 
pelo sucesso político-eleitoral de muitos ratos de agremiações partidárias. 

Não é mais surpresa para ninguém o fechamento de alianças heterogê-
neas em eleições como “água e óleo” no 
mesmo frasco, repetindo-se os vícios 
da República Velha, com muitos se 
apropriando do poder para perpetuar 
o atraso e ratear a máquina pública 
entre seus representantes, colocando 

COMO DISSE HENRY FORD 
(1863-1947) “O POLÍTICO PODE 
TER O CARRO QUE QUISER 
DESDE QUE SEJA PRETO, COM 
TUDO TERMINANDO NA 
POLARIZAÇÃO DE GRUPOS 
PARA CONTROLAR 70% DA 
CLASSE POLÍTICA DETENTORA 
DE MANDATOS NOS PODERES 
LEGISLATIVO E EXECUTIVO, NAS 
ESFERAS FEDERAL, ESTADUAL E 
MUNICIPAL. 
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aliados nas posições decisórias e adotando a tese de que é preciso mudar 
sem que nada mude. 

As promessas feitas em cada período eleitoral são as mesmas, sempre 
com a exposição de propostas de forma genérica e sem conteúdo, afirmando 
supostos compromissos com uma “ponte para o futuro”, para entreter os 
eleitores com pão e circo, lembrando a máxima popular beradeira “farinha 
pouca meu pirão primeiro”. 

Neste quadro de miséria e ignorância continuará cada vez vivo e forte 
o neoliberalismo orientado pelo Estado brasileiro na vanguarda do atraso.
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Alienação 
eleitoral

A alienação eleitoral – que não deve ser entendido no seu sentido pejorati-
vo, afastando-se o preconceito existente no termo, que revela apenas um 

diferente nível de interpretação política de eleitores que, por alguma razão 
intrínseca à sua postura, resolvem não participar da escolha de seus repre-
sentantes – está agora sempre presente nas eleições no Brasil.

Mesmo com a intensa e acalorada discussão nas redes sociais e as inquie-
tações que acompanham o processo político num momento de superposições 
de crises, o aumento substancial na ausência de eleitores nos pleitos é prova 
eloquente de que – urbi et orbi – tem gente demais desgostosa com o cardá-
pio eleitoral e com o establishment em geral, o que não deixa de ser muito 
preocupante.

Fenômeno que se caracteriza pelo decréscimo de participação política 
dos cidadãos no sufrágio – ancorado num tripé que inclui a abstenção elei-
toral, votos brancos e votos nulos – a alienação eleitoral traz consequências 
conjunturalmente temerárias para o aprendizado institucional democrático, 
que supõe a extensão máxima do direito ao sufrágio, na expectativa da par-
ticipação ampla dos cidadãos no processo de escolha de seus representantes. 

Embora o não comparecimento às urnas, o voto em branco e anulação do 
voto sejam consideradas opções políticas de eleitores que vivenciam de forma 
consciente o mundo político e querem expressar repúdio às candidaturas que 
integram a disputa, não fica afastada a conclusão de alienação eleitoral, o que 
é muito grave e perigoso, pois muitos políticos que já ocupam espaços de 
poder se beneficiam diretamente dessa ausência cívica. 

Quanto mais o eleitor se afasta do 
processo eleitoral, mais cresce a prolifera-
ção dos maus políticos, com a substancial 
perda de ação dos bons representantes 
do povo nos pleitos. 

Apesar de a democracia não se 

É EVIDENTE A DENSA 
DESILUSÃO E DESCONFIANÇA 
DO CIDADÃO EM RELAÇÃO AOS 
POLÍTICOS, MAS O ELEITOR 
PRECISA ENTENDER QUE VOTO 
É CONDIÇÃO SINE QUA NON 
DE PARTICIPAÇÃO POLÍTICA. 
PORTANTO, SE AFASTAR, CALAR 
E SE OMITIR ACABA SENDO UM 
CONTRASSENSO. 
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resumir à realização periódica de eleições, o ato de votar exprime um dos 
momentos supremos de participação política. Isso porque o pleito eleitoral é 
o pressuposto fundamental do arranjo democrático de uma sociedade política, 
já que são poucas as formas de participação que envolvam um número tão 
grande de cidadãos. 

Cientistas políticos de todos os matizes e escolas debruçam-se sobre o 
elevado índice de alienação eleitoral no Brasil, que nos últimos pleitos atingiu 
um percentual de 35% entre os eleitores aptos a votar, mostrando que as in-
satisfações permanecem latentes, embora externalizadas de forma recôndita.

É evidente a densa desilusão e desconfiança do cidadão em relação aos 
políticos, mas o eleitor precisa entender que voto é condição sine qua non de 
participação política. Portanto, se afastar, calar e se omitir acaba sendo um 
contrassenso. 

Com o eleitorado no Brasil crescendo pouco, a uma taxa geométrica mé-
dia anual de 0,5%, o aumento da alienação eleitoral diminui os votos válidos. 
Como consequência, fica mais fácil para quem lidera as corridas presidencial 
ou governamental atingir 50% mais um dos votos válidos e encerrar o certame 
na sua primeira fase.

Sob este prisma, a alienação eleitoral pode ensejar um resultado indesejado, 
como, por exemplo, a eleição de um presidente da República, que vai gover-
nar com uma nesga de apoio popular um país estagnado e com a economia 
atolada, expectativas sociais se esvaindo e a violência tomando conta de tudo. 

Outro impacto causado pela alienação eleitoral pode se dar também nas 
eleições proporcionais, desta feita facilitando a vida dos partidos e coligações, 
com o quociente eleitoral baixando na proporção da queda nos votos válidos, 
considerando o número de cadeiras do Parlamento.

Assim, mais uma vez, o intento do eleitor terá efeito contrário ao esperado, 
pois com um quociente eleitoral mais baixo, partidos e coligações de menor 
densidade eleitoral podem ascender ao Legislativo com candidatos menos 
representativos no campo social.

O corolário é evidente. A melhor 
maneira de o cidadão expressar suas 
insatisfações é comparecer ao pleito e 
votar em candidatos, escolhendo aqueles 
que mais reúnem condições de contribuir 

OUTRO IMPACTO CAUSADO 
PELA ALIENAÇÃO ELEITORAL 
PODE SE DAR TAMBÉM NAS 
ELEIÇÕES PROPORCIONAIS, 
DESTA FEITA FACILITANDO 
A VIDA DOS PARTIDOS 
E COLIGAÇÕES, COM O 
QUOCIENTE ELEITORAL 
BAIXANDO NA PROPORÇÃO DA 
QUEDA NOS VOTOS VÁLIDOS, 
CONSIDERANDO O NÚMERO DE 
CADEIRAS DO PARLAMENTO.
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com o aprimoramento do processo político e para o atendimento das pautas 
que impulsionam os movimentos sociais.

Estamos cansados de saber que na política, não há espaço que não possa ser 
aproveitado, explorado ou transformado em vantagem. Não adianta defender 
a concepção de votar nulo, em braco ou se abster no sufrágio justificando não 
existir opção e que não será responsável por quem estará no poder. 

Com essa postura, o eleitor contribui consideravelmente para o alastra-
mento dos “parasitas da política”, colaborando de forma indireta para que eles 
se estabeleçam por muito tempo no poder.
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Novos diálogos

O desembargador Lourival Serejo ofereceu aos operadores do Direito com 
uma obra de refinado pensamento jurídico. Trata-se do livro “Novos 

Diálogos do Direito de Família”, que reúne todos os ingredientes para um 
debate em alto nível sobre um tema corrente neste século.

O livro é resultado de um trabalho elaborado por um jurista comprome-
tido, que enfrenta, com profundidade, pontos controversos de um dos temas 
mais atuais e palpitantes do Direito.

A larga experiência profissional e a ampla formação jurídica do autor 
enriquecem as reflexões levadas a efeito no livro, que vem preencher lacunas e 
responder inúmeras indagações dos operadores do Direito que atuam na área.

Na obra, o raciocínio do autor transcende e vai além da mera informa-
ção. A escrita precisa e esmerada e os vastos domínios de conhecimento 
estabelecem os princípios norteadores para uma discussão de pontos perti-
nentes, com lúcidas interpretações sobre intrigantes e instigantes questões 
do Direito de Família.

O pensamento do autor não é uma simples opinião. É a palavra de um 
magistrado estudioso com autoridade para falar sobre o tema, tendo em 
vista sua trajetória de vida dedicada ao pensamento jurídico e ao Direito.

Sua experiência enriquece a obra, onde desvenda dúvidas sobre o tema, 
responde questionamentos e esclarece pontos obscuros. Em linguagem simples 
e objetiva, sem perder a profundidade e a seriedade, o magistrado percorre 
a legislação, trazendo informações úteis e necessárias para o debate.

“Novos Diálogos do Direito de Família” é obra densa e abrangente, que 
ganha importância no contexto jurídico 
brasileiro, sendo uma valiosa contri-
buição para o Direito e para os que a 
ele se dedicam.

Pela sua consistência e riqueza de 
conteúdo, torna-se leitura indispensável 

SUA EXPERIÊNCIA ENRIQUECE 
A OBRA, ONDE DESVENDA 
DÚVIDAS SOBRE O TEMA, 
RESPONDE QUESTIONAMENTOS 
E ESCLARECE PONTOS 
OBSCUROS. EM LINGUAGEM 
SIMPLES E OBJETIVA, SEM 
PERDER A PROFUNDIDADE E 
A SERIEDADE, O MAGISTRADO 
PERCORRE A LEGISLAÇÃO, 
TRAZENDO INFORMAÇÕES 
ÚTEIS E NECESSÁRIAS PARA O 
DEBATE.
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para todos os profissionais da área jurídica que pesquisam e militam profis-
sionalmente nessa especialidade.

Com ampla abordagem, a obra parte da reflexão sobre o Direito de Famí-
lia estruturada na compilação de artigos publicados ao longo dos anos pelo 
desembargador Lourival Serejo, membro da Academia Maranhense de 
Letras (AML) e membro-fundador do Instituto Brasileiro de Direito 
de Família (Ibdfam).

O autor foi muito cuidadoso na seleção dos artigos, inovando com uma 
literatura jurídica muito própria e particular. Esse aspecto valorizou o livro, 
tornando-o mais prático e adequado.

Com sabedoria, ele reuniu na obra todos os elementos para uma melhor 
compreensão das questões polêmicas que envolvem o Direito de Família. 
Suas conclusões são pertinentes e de altíssima significação, respaldadas em 
sólido conhecimento jurídico.

Em estilo bem peculiar, ele inaugura uma nova forma de “dizer” o Direito, 
externando um pouco mais da sua alma de jurista, ao falar de um tema que 
tanto nos persegue e às vezes nos atormenta.
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Caxias em versos

O indomável escultor de versos, Quincas Vilaneto, com seu intrépido e 
inteligente jeito de construir poemas, traz no livro “Caxias” a mensagem 

de maior relevância insculpida na sua rica trajetória literária.
Na obra, ele nos conduz a uma viagem fascinante, dando azo à sua privi-

legiada capacidade de imaginação para criar poemas, que fluem de maneira 
particularmente atordoante e original, com o estilo despojado do autor, numa 
avalanche poética onde não é possível ficar indiferente.

Os versos soam como constatações de um poeta atento que olha da mar-
gem de um rio a cidade de Caxias, cantando a vida, mesmo quando fala do 
passado num fantástico périplo poético, onde extravasa a força maior da sua 
genialidade, com uma inspiração invulgar e um verbo impecavelmente lapidado.

A sensação é de que não são suas mãos que escrevem os poemas, e sim 
estes que escrevem a si mesmos através das suas mãos, chegando a lugares 
nunca imaginados por nós, em versos que ganham forma emblemática, con-
clamando uma adesão incondicional à poesia.

Com sua verve criativa, o autor evidencia o olhar perspicaz que assimila 
comportamentos, expõe verdades íntimas, mostrando a visceralidade poética 
de um extraordinário pendor literário prodigiosamente multifacetado.

São poemas legítimos que ficaram esparramados no caminho percorrido 
pelo poeta na cidade de Caxias, sendo eco das vozes dos tempos de vivência 
naquela cidade, retratando com realismo cenas que ele pinta com palavras, 
guiando o leitor para dentro da sua obra.

Certas palavras lucilam nos poemas, ao acenarem para passagens inte-
ressantes da cidade natal, que emergem 
carregadas de emoção. Elas são as maio-
res virtudes dos poemas, nos levando a 
uma galeria de personagens vindas do 
lastro do universo das reminiscências do 
autor, que de tão reais, tão marcantes, 

A SENSAÇÃO É DE QUE NÃO SÃO 
SUAS MÃOS QUE ESCREVEM 
OS POEMAS, E SIM ESTES QUE 
ESCREVEM A SI MESMOS 
ATRAVÉS DAS SUAS MÃOS, 
CHEGANDO A LUGARES NUNCA 
IMAGINADOS POR NÓS, EM 
VERSOS QUE GANHAM FORMA 
EMBLEMÁTICA, CONCLAMANDO 
UMA ADESÃO INCONDICIONAL À 
POESIA.
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ganham dimensão de grandeza na obra.
O livro “CAXIAS” é uma das expressões mais legítimas da poesia de 

Quincas Vilaneto. Nele, percebe-se a deliberação tenaz do autor pelo resgate, 
pela procura longínqua, não sendo difícil sentir as vibrações que espargem 
do coração do poeta, cujo talento vem da alma para criar e, com a arte que 
possui, para lapidar e montar versos.

O majestoso opúsculo poético marca a singularidade já patente na tra-
jetória literária do autor, sendo um testemunho vivo de que é um poeta raro 
em nosso tempo, que nos surpreende a cada obra publicada.
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Empalavrando silêncios

O imortal Quincas Vilaneto, poeta inteiro e intuitivo, membro da Acade-
mia Caxiense de Letras, mostra no livro “Empalavrando Silêncios” sua 

tendência para situar-se fora de qualquer temporalidade.
No livro, que traz oitenta poemas, Quincas Vilaneto usa a língua como 

liberdade expressiva e revela sua intensa ligação com as profundezas viscerais 
da poesia, com versos que fazem cantar a alma e os sentidos.

Na obra, ele escancara sua irreverência, com uma genialidade poética in-
questionável. Os poemas são imagens vivas da realidade, com estrutura poética 
carregada de emoção, mostrando o processo de amadurecimento inquietante 
do autor nesse novo ciclo da sua trajetória na literatura.

 “Empalavrando Silêncios” é o ato poético marcado pelo momento mágico 
da escrita, onde Quincas Vilaneto mostra uma capacidade impressionante de 
criar imagens para narrar o que foi vivido e o que vive, traduzindo sua própria 
maneira de ver o mundo que o cerca.

Ele cria, compõe, constrói, inventa e reinventa a linguagem poética. No 
entrelaçar de palavras e frases, transborda sentimentos poderosos carregados 
de sabor único, o que não poderia ser diferente com um homem que pensa, 
age, respira e vive a poesia no seu sentido mais amplo, sendo esta seu elemento 
de sustentação e conciliação com o mundo.

Os poemas são caracterizados pela escolha precisa das palavras que real-
çam a potência da sua capacidade criativa, expressando uma visão do mundo 
irreal que existe no mundo da realidade.

Ele constrói os poemas com palavras sólidas, que se arrebatam numa ex-
traordinária cumplicidade. O ato poético 
define-se pela liberdade e pela rebeldia 
apresentadas perante os modelos da re-
alidade em que o poeta vive e da qual 
se mostra altamente soberano.

A capacidade de traduzir ideias e 

“EMPALAVRANDO SILÊNCIOS” 
É O ATO POÉTICO MARCADO 
PELO MOMENTO MÁGICO 
DA ESCRITA, ONDE QUINCAS 
VILANETO MOSTRA UMA 
CAPACIDADE IMPRESSIONANTE 
DE CRIAR IMAGENS PARA 
NARRAR O QUE FOI VIVIDO E O 
QUE VIVE, TRADUZINDO SUA 
PRÓPRIA MANEIRA DE VER O 
MUNDO QUE O CERCA.
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sentimentos permite ao leitor conhecer o talento do poeta caxiense e a compre-
ender o caminho percorrido e a evolução do seu amadurecimento intelectual 
na arte de poetizar.

O livro apresenta várias facetas, com registros marcantes do cotidiano. 
À luz dessa dimensão estética, os poemas adquirem um significado próprio 
e avançam como música ao encontro do leitor na prazerosa leitura de versos 
nos cimos da boa literatura.

“Empalavrando Silêncios” é uma obra imperativa, com poesia comprome-
tida, engajada, inovadora, com palavras fortes, consistentes, que dão o tom da 
enorme capacidade criativa do autor, cujos versos estão cada vez mais vivos 
e contundentes.

A exemplo de outras publicações concebidas de forma abnegada pelo 
autor, o livro tem valor inestimável, merecendo o reconhecimento legítimo e 
justo, na medida exata da sua importância literária.
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A Balaiada à luz 
do Direito

Os aspectos jurídicos de uma guerra deflagrada em um dos períodos mais 
dramáticos da história maranhense e brasileira estão registrados numa obra 

que, pela originalidade, riqueza de informações e lastro científico, constitui-se 
uma excelente fonte de pesquisa para advogados, magistrados, historiadores 
e pesquisadores.

Trata-se do livro “A Guerra da Balaiada à Luz do Direito”, de autoria do 
advogado, professor universitário e doutor em Direito, Benedito Marques, 
que, num texto majestoso, passa longe da matraca de repetições verificadas 
em  muitas publicações sobre o tema.

A batalha deixou um rastro de destruição avassalador, com cerca de 12 mil 
sertanejos e escravos mortos em combate. A guerra teve início em dezembro 
de 1838 na Vila da Manga (atual Nina Rodrigues), estendendo-se até meados 
de 1841, pelo Piauí e Ceará. 

Na obra, o autor enfoca nuances jurídicas do conflito jamais analisadas 
em outras publicações. O livro é um verdadeiro divisor de águas nessa seara. 
O leitor não encontra trabalhos abordando o tema com tanta consistência.

“A Guerra da Balaiada à Luz do Direito” é um daqueles livros que entram 
na vida de quem os lê e não saem mais. 

É essencial para aqueles que se interessam por História e traz capítulos 
especiais sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, Constituição 
Imperial de 1824, Lei Imperial sobre Recrutamento, Lei dos Prefeitos na Pro-
víncia do Maranhão e o Código Criminal de 1830.

Além de fazer parte do grupo de escritos históricos que jamais serão igualados, 
o livro mostra a imensa capacidade do 
autor de trazer os fatos à luz do Direito. 
Num texto preciso e objetivo, Benedito 
Marques surpreende e garante o prazer 
da leitura pelo equilíbrio e erudição.

Com maestria, o autor lança as 

É ESSENCIAL PARA AQUELES 
QUE SE INTERESSAM 
POR HISTÓRIA E TRAZ 
CAPÍTULOS ESPECIAIS SOBRE 
A DECLARAÇÃO UNIVERSAL 
DOS DIREITOS HUMANOS, 
CONSTITUIÇÃO IMPERIAL 
DE 1824, LEI IMPERIAL SOBRE 
RECRUTAMENTO, LEI DOS 
PREFEITOS NA PROVÍNCIA 
DO MARANHÃO E O CÓDIGO 
CRIMINAL DE 1830.
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informações com uma precisão impressionante, sendo meticuloso ao extre-
mo quanto à verdade histórica. São absolutamente concisas e impecáveis as 
descrições dos aspectos da batalha.

As informações históricas se juntam conforme o desenvolvimento do 
texto, que enfoca ângulos diferentes da guerra. 

É um trabalho inovador, que consumiu três anos de pesquisa de Benedito 
Marques. Ele se aprofundou no tema após as evidências de que Buriti, terra 
onde possui vínculos familiares, pode ser incluída na rota da batalha.

O livro possui luz própria e condensa muita informação, pois resulta de 
um trabalho de pesquisa bem fundamentado. É perceptível a preocupação do 
autor em produzir uma obra de primeira linha.

Em estilo ágil e elegante, Benedito Marques sintetiza os fatos históricos com 
doses generosas de contextualização, escolhendo os principais acontecimentos 
para enriquecer a percepção do assunto. Para isso, o autor se amparou numa 
grande massa de documentos com registros da guerra.

É uma obra de referência, sólida e instrutiva, que vai iluminar outros 
escritos pelo grande valor documental e historiográfico.
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Poesia em estado 
de graça

A poesia do imortal Quincas Vilaneto no livro “Tear” marca sua trajetória 
poética que tem como referência principal a cidade de Caxias, berço, 

recinto originário do grande poeta, membro da Academia de Letras daquele 
município.

“Tear” é a poesia em mais perfeito estado de graça. Como não poderia 
deixar de ser, boa parte da inspiração para produzir a obra veio de Caxias, 
dos tempos de infância, da juventude, de pastos imensos da aldeia, da qual 
Quincas Vilaneto nunca se desvinculou e onde estão as marcas da sua poesia, 
vivência e inquietações.

No livro, ele consegue mostrar afeição e cumplicidade pelo texto poético 
e nutre-se do real para fazer brotar a poesia. Ou seja, o real e o poético fun-
dem-se para a construção dos poemas arrancados do chão sagrado de Caxias, 
com predominância de versos livres e envolventes.  

É o poeta no passado, no presente, sentindo-se preso às origens, revelan-
do que as lembranças da infância permanecem vivas no homem adulto, que 
bebeu água cristalina da Veneza e dela ainda alimenta a poesia que corre nas 
suas veias. Em “Tear”, as imagens de Caxias nos poemas de Quincas Vilaneto 
passam por um processo tão intenso de elaboração na cabeça do poeta que, 
em alguns momentos, a cidade passa a ser tema e ao mesmo tempo persona-
gem, expressando a alucinada paixão e o profundo envolvimento de Quincas 
Vilaneto com as coisas da aldeia.

A terra (Caxias) não é somente a da infância, mas também da mocidade, 
do momento atual que vive Quincas Vilaneto, vez que os poemas - aparen-
temente deslocados uns dos outros - cumprem o papel de chamar atenção 
para curiosos fatos que, com a capacidade memorialística do poeta, ganham 
especial enfoque. “Tear” traz uma narrativa poética impressionante e mostra o 
notável talento do poeta Quincas Vilaneto, cujos belos poemas são construídos 
a partir de experiências únicas e situações cotidianas, interpretadas com o olhar 
atento e detalhista do brilhante poeta. É um livro para ser lido em voz alta.
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