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A Quem Culpar?
 
Nos últimos anos, o Brasil vivenciou dois crimes
socioambientais gravíssimos, o rompimento da barragem
em Mariana e, mais recentemente, em Brumadinho. Vidas
foram ceifadas, sonhos soterrados por uma devastadora
lama que se alastrou. Estima-se que existam outras
barragens com sérios riscos de rompimento. Levantam-se
indagações sobre a culpabilidade do pensamento liberal,
seria assertiva essa atribuição?
Segundo o pensador liberal inglês, John Locke, o que dá
direito à propriedade é o trabalho que se dedica a ela. E
desde que o trabalho não prejudique outro indivíduo, fica
assegurado o direito ao fruto deste. Sob o olhar liberal,
como houve agressão direta e indireta aos indivíduos, ao
Meio Ambiente e as futuras gerações, a responsabilidade
sobre tais atos devem ser apuradas e atribuídas, bem
como os danos devem ser revertidos em sua plenitude,
conforme preconiza a Carta Magna em seu artigo 225.
Tem-se a equivocada visão que o liberalismo tem como
objetivo salvaguardar as empresas privadas a qualquer
custo, no entanto, os ideais liberais, na concepção de
Frédéric Bastiat, são pautados na proteção dos direitos
naturais, a saber, direito a vida, a propriedade e a
liberdade. A responsabilidade deve caminhar junto ao
indivíduo que exerce a atividade, obrigando a restituição
completa dos danos causados aos direitos naturais do ser
humano.
 

ANDRE M. PIOL
Associado Nível I
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Nos casos em tela, alvarás e licenças estavam vigentes,
todos emitidos pelos respectivos órgãos públicos.
Aparentemente, as empresas estavam operando de forma
legal. Todavia, cabe ressaltar que esta responsabilidade
deveria ser solidária, pois os chamados “licenciamentos de
fachada”, manobras utilizadas para burlar o sistema e
formalizar burocracias, são utilizados por empresas de
tamanha envergadura política.
Além disso, apesar da empresa ser considerada em teoria
privada, possui em seu quadro acionário fatia
considerável do poder público federal, o que deveria ser
um agravante para servir de exemplo. Por outro lado, este
poderoso aliado presente como sócio majoritário,
inclusive com ações do tipo Golden Share, ações que lhe
dão o direito de vetar decisões relevantes da empresa,
possa possibilitar um cenário em que os interesses
políticos se sobreponham ao coletivo.
Tendo em vista o volume exacerbado de resíduos
resultante do processo de beneficiamento, formas
alternativas de beneficiamento do minério ou de
tratamento do resíduo proveniente, se fazem necessárias.
Tecnologias estão disponíveis, como bem exemplifica a
pesquisadora Carolina Goulart, que aponta bons
resultados ao uso de rejeitos de mineração de ferro como
materiais de construção civil. Não obstante, a certeza da
impunidade não é um bom incentivador para que as
empresas invistam em tecnologias sustentáveis.
No Brasil, é notória a negligência com questões
ambientais presente nas diversas organizações e em
todas as fases de um projeto. Por vezes, é comum haver
críticas acerca do serviço prestado pelo órgão ambiental,
seja ele nas diversas esferas, pelo excesso de zelo, pela
demasiada demora ou pela notória burocracia. Todavia, a
desvalorização profissional, associada ao sucateamento
dos órgãos licenciadores e fiscalizadores, fragilizam o
licenciamento, colocando o país sob risco iminente.
 



P A G E  F O U R |  J O U R N E YP A G  4  R E V I S T A  L Í D E R

Diante do exposto, estimo que a displicência com as
questões ambientais, impunidade aos culpados, a
inobservância às tecnologias sustentáveis e a fiscalização
falha dos órgãos de controle constituem partes
responsáveis pela tragédia, inocentando o pensamento
errôneo atrelado à liberdade econômica ou ao
capitalismo.
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GABRIELA J. CERRI
Associado Nível I

Reforma da Previdência é Para Já
 
O país passa por um momento delicado, em que se
vivencia de maneira mais evidente os reflexos de tantos
descompassos na arrecadação fiscal, na distribuição dos
recursos, na gestão de áreas como a Seguridade Social,
tendo por destaque os benefícios previdenciários e
também de uma política que tem sido degradada dia após
dia, pelos atos corruptos de nossos representantes. O
presente artigo visa demonstrar a necessidade e a
urgência da reforma previdenciária, fundamentada no
atual quadro econômico, que deixa clara a importância de
conhecer como funciona, discutir novas propostas de
mudança, que tragam maior sustentabilidade ao sistema
previdenciário e por fim, que seja dado esse passo
importante para o Brasil seguir em frente.
Para melhor compreendermos de onde saem os valores
gastos com a previdência, é importante entender como
tudo começa: os trabalhadores ativos efetuam
mensalmente suas contribuições, que são, ou deveriam
ser o pilar de sustentação do modelo previdenciário
atualmente adotado, o sistema de repartição, em que
estes custeiam os trabalhadores inativos. No entanto, de
acordo com o IBGE a massa de passivos tem crescido mais
do que os contribuintes, tendo em vista principalmente o
envelhecimento da população, o que faz com que as
contribuições efetuadas pelos trabalhadores não sejam
suficientes para cobrir as despesas de tal área. Com isso, o
governo precisa destinar parte dos fundos para completar
o saldo necessário ao pagamento dos beneficiários.
Essa fatia de recursos sai do orçamento direcionado à
Seguridade Social, onde estão incluídos também os custos
com saúde e assistência social. Ocorre que, segundo o
Ministério da Economia, os valores despendidos com a
previdência e assistência saltaram de R$ 589,1 bilhões em
2014, para R$ 903 bilhões em 2019. 
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Desta forma, o Ministério da Economia alerta ainda que
todos os Regimes de Previdência têm apresentado déficits
crescentes, uma vez que as despesas são cada vez
maiores do que a arrecadação. Isso nos traz a ideia do
quanto esses gastos afetam o país, pois há uma
diminuição constante nos recursos reservados para outras
áreas como segurança e infraestrutura, sem contar a
saúde, que é primariamente desabonada por estar
prevista em cenário conjunto com a previdência e
assistência social, para que seja possível cobrir todos os
gastos com os benefícios previdenciários.
A PEC 6/2019 que propõe a reforma da previdência, traz
consigo inúmeras mudanças que segundo o governo,
devem equalizar o sistema previdenciário brasileiro. Idade
para aposentadoria, alíquotas progressivas de pagamento,
conforme faixa salarial, novas regras para pensões por
morte, levando em conta à quantidade de dependentes,
regras igualitariamente aplicáveis tanto ao Regime Geral
quanto ao Regime Próprio de Previdência Social, que
apresentam hoje um grande desacerto no beneficiamento
de servidores públicos, que recebem aposentadorias
pomposas, em detrimento dos demais trabalhadores
privados que se desdobram para receber aposentadorias
cada vez menores.
Diante disso, notamos a urgência de reformas que
possam iniciar um redirecionamento do Brasil, de modo a
evitar um colapso econômico e político, o que trouxe à
tona novamente e em tempo, a discussão da reforma da
previdência, setor que tem custado cada vez mais caro aos
cofres públicos, se tornando insustentável para nossa
economia, a prática do atual modelo previdenciário. 
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Mas somente esta não será suficiente para que nosso país
caminhe rumo ao um modelo ideal, é preciso que
passemos a nos questionar acerca das práticas políticas
corrosivas, que têm minado a expectativa de chegarmos a
qualquer lugar que não o de declínio, bem como demais
outros setores que carecem de reformas e quebra dos
modelos mentais de que podemos “dar um jeitinho” para
tudo, passando a fazer o que efetivamente deve ser feito
para mudar a realidade em que vivemos.
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GHUSTAVO H. PETRI
Associado Nível I

Casagrande time socialista, táticas liberais
 
Normalmente é comum que as pessoas tentem convencer
as outras de que seus argumentos são melhores ou mais
bem fundamentados que os demais, e a partir de então
temos os mais calorosos debates a respeitos de variados
temas. Até mesmo no próprio futebol, flamenguistas
tentam convencer vascaínos que o seu time é o melhor, e
vice-versa. Mas todo mundo algum dia na vida já viu seu
time perder de goleada e por mais que não quis admitir,
pensou: “esse time joga muito”.
Aparentemente também é assim no jogo político, mais
particularmente no Estado do Espirito Santo.  Atualmente
o governo atual do estado é de esquerda, sendo
composto pela associação do Partido Socialista Brasileiro
(governador) e Partido dos Trabalhadores (Vice-
governador). Históricamente partidos que acreditam na
nacionalização e poder do estado como instrumento de
gestão.
Ocorre que quando perguntado após a última eleição de
2018 o então governador eleito Renato Casagrande
garantiu que não haveria privatizações do Banestes ou da
Cesan – Companhia Espirito Santense de Saneamento.
Afirmou ainda que o necessário era profissionalizar cada
vez mais a gestão.
Até então um discurso digno de time da casa, esquema
tático de quem retranca o time atrás da linha de meio
campo e conta que não vai tomar gol.
Quando o jogo começou ao dia primeiro de janeiro de
2019, bastou poucos minutos (dias) de jogo para o
socialista reconhecer que o esquema tático do time da
casa não ganhará todos os jogos do campeonato.
Casagrande encontrou por exemplo um estádio de futebol
que custou milhões aos cofres públicos e vem custando
mais alguns para manutenção das atividades. 
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 Segundo o Jornal Folha Vitória de 30 de Dezembro de
2018, o estádio Kleber Andrade recebeu 84 jogos em 2018,
porém a arrecadação do mesmo não é suficiente para
pagar nem se quer um mês do custo de manutenção do
estádio. Em outras palavras, claramente algo nada
lucrativo e extremamente prejudicial para os cofres
públicos.
O governador bem que tentou mexer no time, trocou
alguns jogadores, pensou em outras formas de
arrecadação do estádio, mas não teve jeito, chegou à
conclusão que precisaria alterar o esquema tático. Quem
quer virar o jogo precisa sair para o ataque, fazer gol. E
quem melhor para fazer gol do que os craques? Aqueles
que são considerados o motor do time, aqueles que fazem
a engrenagem girar?
Isso mesmo, o socialista não pensou em “profissionalizar a
gestão pública”, inicialmente pensou na parceria público
privada e vem cada vez mais defendendo a privatização
do estádio. Sabe aquela história dos ideais, de admirar um
time mais forte que o seu e não conseguir admitir? O
nosso governador está passando por essa fase.
De acordo com o jornal A Gazeta de 21 de Maio de 2019, o
estado do Espirito Santo tem sua economia desacelerada
e apresentando sinais de estagnação, com recuo de 0,1%
no PIB. Diferentemente do estado cujo o qual possui
sempre uma alternativa para angariar recursos
(contribuintes), uma empresa quando está tendo prejuízo,
precisa ir ao mercado financiar seu capital, precisa reduzir
custos, aumentar sua margem e apresentar resultados
(lucro).   Para isso, os empreendedores fazem gestão de
seus respectivos times, treinam, preveem jogadas, fazem
gols e principalmente ganham jogos.
Em outras palavras, temos aqui um indivíduo de base
socialista que se deu conta de que não necessariamente o
estado tem o dever de maximizar capital, mas sim de
gerar “bem-estar social”. 
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 O técnico percebeu que neste caso para manter este
bem-estar necessariamente terá que gerar lucro, e para
isso nada melhor que aquela iniciativa que possui gestão,
foco, disciplina e existe basicamente para gerar resultado.
Isso mesmo, o curioso caso do socialista que reconheceu
a efetividade e competência da iniciativa privada,
liberdade de mercado e economia livre.
O técnico parece ter encontrado o esquema tático ideal do
time jogar, agora só precisa convencer a comissão técnica
que é assim que se ganha o jogo. Neste campeonato de
quatro longos anos, o que fica registrado é o nosso
aplauso ao governador do estado do Espirito Santo, afinal
mudar de idéia é para os inteligentes e as palmas são
livres.
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LENNON G. DA
COSTA 

Associado Nível III

A "Primeira" derrota de Paulo Guedes
 

No dia 06 de fevereiro de 2019, o governo federal
publicou no diário oficial da União[1] que retirou a tarifa
antidumping sobre o leite em pó da União Europeia e
Nova Zelândia. Na prática, o Brasil deixaria de cobrar uma
taxa de 14,8% para os países europeus e 3,9% para Nova
Zelândia, restando apenas a tarifa de importação no valor
de 28%.
Posteriormente, após forte pressão do setor agropecuário
no Brasil, o presidente eleito Jair Bolsonaro utilizou o
twitter[2] para divulgar que vão criar uma taxa única
(considerando a importação e a tarifa antidumping) de
42,8% para o leite em pó oriundo dos países europeus, ou
seja, de nada adiantou a eliminação da tarifa antidumping.
Acontece que quando o governo federal cria situações de
benefícios econômicos a devidos setores industrias, o
notório corporativismo, quem perde é o livre mercado, a
sociedade como um todo e o cidadão.
Como toda e qualquer economia, não só a brasileira, deve
tomar como base um livre mercado e respeito à
propriedade privada, desta maneira, cada cidadão será
livre para consumir, comprar e vender da forma que
quiser, no mesmo contexto, o mercado, por sua vez, irá
estipular os preços dos produtos pautados nas exigências
dos consumidores.
A meta de Paulo Guedes era simples e direta, estimular o
crescimento econômico não só do setor do leite em pó,
mas de toda sociedade, aumentando a oferta de leite no
mercado nacional obrigaria o leite nacional a se adequar a
concorrência através de especialização de mão-de-obra e
aumento da produção, para isso são necessários alguns
investimentos que vão gerar empregos, estes salários
seriam gastos em bens de consumo, isso gera um
aumento na qualidade de vida da sociedade brasileira.
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Para se ter uma ideia os produtores de leite da Nova
Zelândia se tornaram os melhores produtores do ramo no
mundo, onde ao exportarem este produto através de
navios, estes mesmo retornam com importações de
outros bens de consumo tais como carros, celulares e
outras tecnologias, estes bens de consumo são cada vez
melhores e mais baratos devido ao livre mercado
estipulado no país que, por exemplo, não tem nenhuma
concessionária de carro e mesmo assim tem a terceira
maior média de pessoas motorizadas por mil habitantes
do mundo, são 839 veículos para cada mil habitantes[3]
sem nenhuma montadora no país.
Entendam, a Lei de Say define que um valor dos bens e
serviços que qualquer indivíduo ou grupo de pessoas
podem comprar é o mesmo que o valor de mercado
daquilo que o mesmo indivíduo oferecer, ou seja, quanto
mais capazes cada cidadão é de consumir um bem, maior
é sua qualidade de vida.
Dessa maneira, resta evidente que a tentativa de abertura
de mercado era necessária, não foi somente Paulo Guedes
que perdeu esta batalha e sim todos os cidadãos que
permitem o governo controlar as importações para
enriquecer apenas um determinado setor no Brasil a
custo de toda população brasileira.
O resultado de todo esse protecionismo será o aumento
de preços pela falta de concorrência perante o leite
nacional e a falta de oferta do leite, uma vez que o Brasil
ainda importa leite, segundo o Centro de Estudos
Avançados em Economia Aplicada da USP[4], o preço do
leite no país está R$ 0,13 mais caro que no último mês e
33,8% maior que a média registrada no mês de fevereiro
do ano de 2018.
 
[1] ESTADÃO CONTEÚDO. Leite: governo retira tarifa antidumping sobre produto da EU e Nova Zelândia.
Acesso em 17.02.2019. Disponível em < www.istoedinheiro.com.br/leite-governo-retira-tarifa-antidumping-
sobre-produto-da-ue-e-nova-zelandia/ >.
[2] Página oficial no twitter do Presidente Jair Bolsonaro. Acesso em 17.02.2019. Disponível em <
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1095371337764356096 >.
[3] Lista de países por taxa de veículo per capita. Acesso em 17.02.2019. Disponível em <
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_vehicles_per_capita >.
[4] Média Brasil ponderada líquida (deflacionados pelo IPCA de janeiro de 2019. Acesso em 01.03.2019.
Disponível em < www.milkpoint.com.br/noticias-e-mercado/giro-noticias/leitecepea-preco-sobe-mais-de-10-
em-fev19-e-atinge-recorde-para-o-mes-212792/>.
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NAYANNE S.
TINTORI

Associado Nível III

MP da Liberdade Econômica: uma gota de esperança
no oceano da democracia brasileira.

 
A economia brasileira passa por um momento de
estagnação, com alto nível de desemprego, alta
insegurança jurídica, má reputação do governo e altos
níveis de corrupção. Sem contar, que o Brasil possui uma
das piores cargas regulatórias e burocráticas do mundo,
onde amarga a 72ª de 129 em competitividade global
(Fórum Econômico Mundial de Davos) e 153ª de 180 em
Liberdade Econômica (Heritage Foundation).
E é diante destas informações que o atual governo vem
tentando alavancar proposta e medidas, a fim de acelerar
o ritmo do crescimento da economia, o nível de emprego,
produtividade e desenvolvimento econômico.
Em recente pesquisa realizada no Brasil pelo Sebrae
(Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas) e pela GEM (Global Entrepreneurship Monitor)
revela que 38% do total de brasileiros em idade produtiva
estão envolvidos com algum tipo de atividade na área dos
micro e pequenos empreendedores, o que resta evidente
que parte da recuperação da economia do Brasil reflete
no empreendedorismo.
Mas de acordo com Doing Business 2018, o Brasil ainda
está na lista dos países com mais dificuldades para
empreender, e à facilidade em abrir uma empresa. Assim,
como uma das medidas para desburocratização e
simplificação dos pequenos empreendedores, no dia 30
de Abril de 2019, o Presidente da Republica adotou a
Medida Provisória nº 881, que institui a Declaração de
Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantia
a livre iniciativa e ao livre exercício de atividade
econômica, analise de impacto regulatório e disposições
sobre a atuação do Estado como agente normativo e
regulador.
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De acordo com o previsto no art. 3º inciso I da Medida
Provisória, toda pessoa, natural ou jurídica, poderá
desenvolver, para sustento próprio ou de sua família,
atividade econômica de baixo risco, sem a necessidade de
atos públicos de liberação da atividade econômica, ou
seja, as pequenas empresas e startups não precisarão de
alvará de funcionamento ou qualquer ato prévio de
deliberação pela administração pública, para testar novos
produtos e serviços, e gerar emprego e renda.        
Dentro deste contexto acredito que a medida será eficaz
para a igualdade de oportunidades para pequenos e
médios empreendedores e a melhoria no ambiente de
negócios, com o consequente aumento de renda per
capita do país.
Em estudo realizado pela GEM revelou que mais de 80%
dos empreendedores (iniciais e estabelecidos) faturam na
média entre um e três salários mínimos mensais. Além
disso, considerando apenas os empreendedores iniciantes
(com negócios de até 3,5 anos de atividade) que geraram
pelo menos um emprego, foram responsáveis pela criação
de aproximadamente 6,5 milhões de postos de trabalho,
respondendo por 52% dos empregos com carteira
assinada no setor privado (16,1 milhões).
Vale ressaltar que o Comitê para Gestão da Rede Nacional
para Simplificação do Registro e da Legalização de
Empresas e Negócios – CGSIM, por meio da Resolução nº
51, definiu o conceito de “atividade econômica de baixo
risco”, sendo àquelas que não oferecem risco sanitário,
ambiental e à segurança, e sendo realizada em
propriedade privada ou de terceiros. Dentre essas
atividades podemos citar: costureira, sapateiro, atividades
de contabilidade, fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição,
terapia ocupacional, entre outras.
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Finalmente os empresários poderão empreender no Brasil
sem as amarras terríveis do governo, e terão o direito de
empreender sem pedir autorização do Estado. Talvez esta
medida seja uma gota de esperança diante do oceano da
democracia brasileira, onde vivemos cercados de
imposições estatais, mas diante do solo fértil de pessoas
empreendedoras a medida venha para alavancar a nossa
economia, sairmos da estagnação e elevar os nossos
índices de liberdade econômica e competitividade global.
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RANNAH A. PIONA
Associado Nível I

Reforma da Previdência: 
Um avanço ou um retrocesso social?

 
Atualmente, a discussão sobre a reforma da previdência é
um dos assuntos mais polêmicos e que mais desperta
“interesse” entre os cidadãos brasileiros. Isso porque, o
tema repercute e influencia diretamente na vida de cada
indivíduo.
Esse debate já foi um tabu e vem sendo evitado há algum
tempo, porém com as eleições e, principalmente, com a
vitória do atual governo, tornou-se prioridade na pauta.
Muitas dúvidas, diversas particularidades e inúmeros
questionamentos são feitos, mas o primordial deles é:
Qual é o verdadeiro efeito trazido com a aprovação da
Reforma Previdenciária, já que, em linhas gerais, as
mudanças giram em torno dos requisitos para se adquirir
o direito à aposentadoria, os quais se tornaram mais
rigorosos? Seria isso um progresso ou um retrocesso para
as camadas sociais?
Primeiramente devem ser traçados dois vieses: o
primeiro, diz respeito às mudanças nos benefícios
previdenciários propriamente ditos, principalmente às
aposentadorias; e o segundo, está atrelado ao impacto no
atual cenário econômico do país.
No que concerne ao primeiro, muito se fala sobre as
novas regras e a inviabilização dos benefícios
previdenciários, isto é, a proposta de mudanças nas
aposentadorias não seria algo positivo para o país,
especialmente para os brasileiros que menos ganham, já
que, em tese, terão que trabalhar mais tempo para
adquirirem o direito a se aposentar.
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Entretanto, na prática, o que irá ocorrer caso a proposta
de reforma seja aprovada, será um maior rigor nos
requisitos para se implementar o direito à aposentadoria
e, não, como muitos dizem, a inviabilização deste. Ou seja,
trata-se de argumento falacioso a afirmação de que o
direito à aposentadoria chegará ao seu fim com a
aprovação da PEC da Previdência.
Tal medida se faz necessária em razão de inúmeros
fatores que contribuíram para um sistema mais rígido,
como por exemplo, a maior expectativa de vida dos
brasileiros (mudança demográfica)[1], que levou a um
desequilíbrio financeiro, ocasionado por um aumento
desproporcional do número de inativos, resultando num
déficit de bilhões de reais. Sendo assim, a atual
Previdência urge transformações, sob pena de entrar em
um colapso financeiro sem volta.
Noutro giro, a segunda seara que está amplamente ligada
à reforma é o panorama econômico nacional.
A reforma deve acontecer para que a economia brasileira
saia da estagnação e volte a “girar”. A mesma deve ser
vista como uma condição para que se abra espaço e
perspectivas para que outros avanços possam vir a
acontecer. A aprovação da “nova previdência” será uma
alavanca para o reestabelecimento do equilíbrio
econômico.
A contrariu sensu, sem a aprovação da reforma, os
investidores, não teriam capacidade de fazer previsões a
médio e longo prazo, o que impediria qualquer
investimento no país. Ela – a reforma, abrirá espaço para
que o investimento chegue e a economia seja aquecida,
implicando em todos os demais aspectos sociais que
advém de uma economia em desenvolvimento: geração
de emprego e renda, investimentos públicos nos setores
de saúde, educação, incentivo à pesquisa, melhorias da
qualidade de vida da população.
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Portanto, vejo que um novo formato de Previdência é,
além de uma necessidade, uma responsabilidade social, e
também, moral, já que é papel do governo permitir   e
garantir que não só essa, mas também as próximas
gerações desfrutem de um mercado de trabalho vigoroso
(com muita empregabilidade), de aposentadorias sólidas e
mais, permitir inclusive que o antigo sistema
previdenciário seja “salvo” da ameaça em que se encontra
(estabilidade financeira do sistema).
 
[1] Segundo o estudo do IBGE, em 1940, um indivíduo ao completar 50 anos tinha uma
expectativa de vida de 19,1 anos, vivendo em média 69,1 anos. Com o declínio da
mortalidade nesse período, um mesmo indivíduo de 50 anos, em 2017 teria uma
expectativa de vida de 30,5 anos, esperando viver em média até 80,5 anos, ou seja,
11,4 anos a mais do que um indivíduo da mesma idade em 1940. Expectativa de vida
do brasileiro cresce e mortalidade infantil cai. Publicado em 29/11/2018. Nielmar de
Oliveira -Repórter da Agência Brasil. Rio de Janeiro. Disponível em
<http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-11/expectativa-de-vida-do-
brasileiro-cresce-e-mortalidade-infantil-cai>
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TALITA M.
SPERANDIO

Associado Nível I

Onde foi parar o guardião da Constituição?
 
O direito deve se adequar às mudanças e aos anseios da
sociedade para cumprir sua função social, sem
desrespeitar normas constitucionais previamente
estabelecidas. Nesse espírito, tem grande relevância o
princípio da reserva legal, consubstanciado na ideia de
que nenhum fato deve ser considerado crime sem a
existência de lei que a enquadre em um tipo penal.
Não há dúvidas de que o Supremo Tribunal Federal, ainda
visto como guardião da Constituição Federal, é o maior
conhecedor dessa norma, mas nem por isso deixou de
viola-la. No último dia 13 de junho, determinou que a
discriminação por orientação sexual e identidade de
gênero seja considerada crime.
E não é qualquer crime. Decidiram, por maioria, tornar a
homofobia e a transfobia crime de racismo, previsto no
artigo 5° inciso XLII, da Carta Magna, como crime
inafiançável e imprescritível, ou seja, a ação penal poderá
ser ajuizada a qualquer tempo.
Causa espanto não só a rigidez da norma a qual a
homofobia foi equiparada, mas a ampliação de uma
norma taxativa pelo Poder Judiciário. O art. 20 da Lei n.º
7.716/89 estabelece como racismo a prática, induzimento
ou incitação à discriminação ou preconceito de “raça, cor,
etnia, religião ou procedência nacional”.
Claramente se vê que a norma não abarca orientação
sexual. Com essa decisão, o STF fere pilar constitucional,
sob a justificativa grosseira de mora legislativa. Ora, se o
Poder Legislativo estava inerte frente ao tema, poderia o
STF determinar que se pronunciassem, dando inclusive
prazo para ação positiva, o que não se admite é a
usurpação de poder. Compete ao Poder Legislativo
legislar, nobres julgadores.
Não sejam radicais. Esse artigo não é homofóbico. O
problema não é a proteção aos grupos LGBTs no Brasil. 
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Merecem proteção, respeito e acolhimento, como tantas
outras minorias. Qualquer tipo de atentado e
discriminação são contrários às normas socias de
convivência harmoniosa, em que se deve preservar
também a liberdade de expressão de afeto. O problema é
a postura inadmissível do STF ao aceitar uma ideologia
político-partidária, violando a própria estrutura do Estado
Democrático de Direito.
É crucial ser mantida a separação de poderes, vista como
uma divisão das funções típicas do Estado, para que haja
controle dos poderes, de modo que um órgão possa
fiscalizar o outro. Se a divisão de poderes não for bem
delimitada põe-se em risco até mesmo a democracia.
Em uma só decisão o STF conseguiu violar duas cláusulas
pétreas - aquelas que gozam de certa estabilidade
constitucional (e quase pediu música no Fantástico): a
reserva legal e a separação de poderes.
O Brasil não admite o Direito Consuetudinário, o que
surge dos costumes de uma certa sociedade. Tantas vezes
já ouvi essa frase ao despachar com um juiz: “Doutora, no
Brasil não se julga pelos costumes, mas pela lei”. E o que
fazem os ministros ao criminalizarem conduta que sequer
possui tipificação penal?
Data máxima vênia, Excelentíssimos, Bolsonaro tem lá
seus devaneios, mas dessa vez sua sensatez há de ser
reconhecida: “a decisão do STF foi equivocada”. Abre um
precedente para arbitrariedade, desestabiliza as funções
de cada poder e impõe a tirania de uma Suprema Corte,
que foi criada com o propósito de salvaguardar as normas
constitucionais. Resta saber: quem guardará a
Constituição?
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