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OPINIÃO

Pressão popular
e o poder judiciário

A imparcialidade do 

magistrado é princípio 

primeiro para o 

exercício da judicatura

O julgador deve aban-
donar preferências 
políticas, partidárias, 

opiniões pessoais, pressões po-
pulares, no exame do caso con-
creto, decidindo, tão somente, 
com as provas existentes nos 
autos e as normas que regem 
a matéria. Vale dizer, o ma-
gistrado possui uma atuação 
vinculada ao arcabouço legal. 

Aquele que decide, no lin-
guajar comum, “jogar para a 
plateia”, não está exercendo 
seu mister com a imparcia-
lidade devida, mesmo que a 
decisão agrade a maioria da po-
pulação. O julgador não pode 
se tornar refém dos aplausos 
dos espectadores, curvando-
-se, apenas e tão somente 
apenas, à legislação pátria. 

Por óbvio, esta litúrgica 
missão não se confi gura nas 
simplicidades destas palavras, 
senão um computador, facil-
mente, substituiria a fi gura de 
um magistrado. Colocar-se-ia 
o caso concreto e o resultado 
viria como se fosse um cálculo 
matemático ou “receita de 
bolo”.

Os fatos sociais são mutan-
tes, a evolução da sociedade 
ocorre a cada instante, a cada 
ano. A legislação não acompa-
nha esta rapidez evolucional. 
Por isso, o Magistrado possui 
a liberdade da melhor adequa-
ção, no caso a legislação vigen-
te, dando uma interpretação à 
norma legal de acordo com a 
evolução social e os anseios da 
sociedade, que não se confun-
de com pressão popular. 

O anseio da sociedade é 
a aplicação da justiça “lato 
sensu”, enquanto a pressão 
popular é a tentativa de for-
çar uma decisão de acordo 
com a conveniência do desejo 
da maioria. As redes sociais 
tornaram-se um forte instru-
mento de pressão e manifes-
tação popular, denotando o 

apoio ou descontentamento 
com atitudes de agentes pú-
blicos. Há de se observar uma 
distinção entre os agentes dos 
três poderes (Legislativo, Exe-
cutivo e Judiciário), e aqueles 
que representam a vontade 
popular - cargos eletivos - dos 
eleitores. 

Os membros do Judiciário 
ingressam por concurso públi-
co ou por indicação de acordo 
com os ditames constitucio-
nais. O juiz que ao proferir sua 
decisão o faz sem a indepen-
dência necessária, atendendo 
o clamor social ou vantagens 
fi nanceiras está se corrompen-
do. No primeiro caso, a moeda 
são os aplausos da plateia; no 
segundo, o vil metal. 

As decisões judiciais não 
estão imunes às críticas, mas 
estas devem se ater no campo 
das ideias, da dialética, da 
academia e no campo proces-
sual, por meios recursais. Os 
“memes” das redes sociais, o 
fora este ou aquele ministro, 
assim como as ofensas pessoais 
em nada acrescentam para a 
sociedade. 

Pilatos, na posição de julga-
dor, sem prova alguma para 
condenar o homem que fora 
trazido à sua frente, ouviu a 
pressão popular, lavou suas 
mãos e disse; “Estou inocente 
do sangue deste justo”. O fi nal, 
todos conhecem: crucifi caram 
Jesus Cristo e libertaram 
Barrabás. 

Pergunta-se: O que esperar 
do Poder Judiciário? Magis-
trados independentes que 
julgam de acordo com as nor-
mas legais, ou vários Pilatos 
togados, acovardados, lavando 
suas mãos, abandonando a 
legislação posta, decidindo 
em consonância com a pressão 
popular?

Com a resposta os leitores 
e os replicadores de “memes” 
nas redes sociais. 

(*) - É advogado fundador do 
Escritório Bady Curi Advocacia 
Empresarial, ex-juiz do Tribunal 

Regional Eleitoral de Minas Gerais 
(TRE-MG).
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News@TI
Plataforma ajuda investidor a comparar 
fundos de forma gratuita
@Com o objetivo de ajudar investidores que buscam saber mais sobre 

os diferentes fundos de investimentos disponíveis no mercado, a 
fi ntech Mais Retorno, especializada em assessoria personalizada em 
investimentos, criou um comparador gratuito que permite avaliar a 
rentabilidade e outras informações de diversos fundos nas categorias de 
renda fi xa, de multimercados e de ações. Com a possibilidade de avaliar 
e verifi car o rendimento de mais de 30 mil fundos, a plataforma criada 
pelo Mais Retorno consegue ainda fazer a comparação direta entre fundos 
de diferentes categorias. Com isso, o investidor consegue ter a visão de 
rentabilidade e de risco dos diferentes produtos disponíveis no mercado. 
O comparador permite ainda avaliar fundos do mesmo tipo e categoria, 
a sua rentabilidade, os diferentes períodos, a volatilidade do produto, 
além de obter informações estatísticas, quantidade de cotistas no fundo 
e obter a evolução patrimonial. Todas essas informações permitem que o 
investidor faça uma análise de qual fundo é mais adequado ao seu perfi l 
(https://maisretorno.com/melhores-fundos-investimentos).

ASG Technologies anuncia parceria com a 
Baymetrics
@A ASG Technologies Group, Inc, empresa líder no fornecimento 

de soluções de Gerenciamento de Informações e Sistemas de TI, 
anuncia acordo com a Baymetrics, especializada em soluções e serviços 
de tecnologia, para a revenda do portfólio de Data Intelligence e Workload 
Automation. A expectativa é que a parceria amplie a presença das ferra-
mentas da ASG em todo o território nacional, reforçando a estratégia de 
expansão da marca no País. “Estamos muito felizes em anunciar nossa 
parceria com a Baymetrics, que tem uma sólida experiência na entrega e 
suporte de projetos complexos de tecnologia. Existe uma enorme sinergia 
entre nossas ofertas e poderemos juntos oferecer os melhores negócios 
ao mercado”, afi rma João Alberto de Oliveira, Gerente de Canais da ASG 
Technologies para a América Latina. Sediada em São Paulo, a Baymetrics 
atua na entrega de serviços de gestão e monitoração de ambientes de TI, 
automação de cargas de trabalho, digitalização de processos e gestão de 
dados. Com mais de 10 anos de experiência, a revenda possui expertise 
no desenvolvimento de projetos convergentes para áreas como varejo, 
indústria, bancos, construtoras e saúde (www.asg.com). 

Celso Oliveira (*)

E é isso o que os analistas da Forres-
ter ressaltam no estudo “Insights-
-Driven Businesses Set the Pace for 

Global Growth”. Segundo eles, os negócios 
orientados por insights estão crescendo 
mais de 30% a cada ano e, até 2021, os 
menos informados perderão cerca de $1,8 
trilhão anualmente para os concorrentes 
que fazem o uso desse artifício. 

 
Ao mesmo tempo, a atenção média dos 

adultos para qualquer ação é de oito se-
gundos. Em qualquer website, os visitantes 
veem apenas um quarto do conteúdo e não 
clicam nos links. Os vídeos têm apenas 
três segundos para capturar a atenção do 
espectador e uma pessoa recebe em média 
90 e-mails por dia no trabalho. Ou seja, o 
dito popular “tempo é dinheiro” nunca 
fez tanto sentido. Não há tempo a perder.

 
Mas, como obter os insights certos, na 

hora certa, com agilidade, sem a neces-
sidade de diversos cliques? Plagiando 
aqueles comerciais de televisão “agora os 
seus problemas acabaram”. 

 
Anos de pesquisa e feedbacks recebidos 

pelos usuários de soluções de analytics e 
data Discovery  permitiram o desenvolvi-
mento do conceito de HyperIntelligence, 

Bem vindo à era do HyperIntelligence: as 
respostas vão achar você 

imperceptíveis de apresentar KPIs em tempo 
real, informações contextuais e recomenda-
ções inteligentes, e deixa de lado as ferramen-
tas de análise de dados tradicionais e até as 
ferramentas de Self-Service Data Discovery.  
Sem falar da possibilidade de usar linguagem 
natural, machine learning e recursos de voz, 
como Alexa da Amazon, chatbots, software 
de reconhecimento de imagem e outros apli-
cativos modernos, que trazem um diferencial 
de agilidade gigantesco. 

 
É realmente uma quebra de paradigmas. 

Essa é a hora de traçar o limite, experi-
mentar  e garantir que resultados sejam 
atingidos. Bem vindo à era do zero clique, 
do tempo real e de HyperIntelligence.

 
(*) É Country Manager da MicroStrategy Brasil, 

empresa líder mundial no fornecimento de 
plataformas analíticas e software de mobilidade.

que traz a inteligência artifi cial defi nitiva-
mente para mais perto da força de trabalho. 
Estamos falando do caminho inverso ao que 
todos estão habituados com o BI tradicional: 
as respostas encontrando quem precisa de-
las, ao invés dos usuários irem buscá-las em 
diversos sistemas, arquivos, na internet. O 
que antes exigia uma série de ações, agora 
é feito quase que imperceptivelmente. Os 
insights surgem diretamente nos fl uxos de 
trabalho, em tempo real, ou seja, as infor-
mações aparecendo e saltando aos seus 
olhos quando se fazem mais necessárias.  

 
Falando de maneira prática, imagine-se 

em uma situação do dia a dia: você está 
analisando uma planilha Excel com os 
resultados de vendas de suas regionais e 
precisa saber sobre uma cidade específi ca. 
Tradicionalmente, você teria que abrir 
relatórios, dashboards e dossiês para fazer 
uma análise do cenário. Hoje não. Enquanto 
você trabalha na planilha, os tais Hyper-
Cards, com as informações disponíveis no 
BI, surgem do nada. Basta passar o mouse 
sobre as palavras destacadas (e isso pode 
acontecer em qualquer sistema, no e-mail, 
site ou aplicativo da Web), sem precisar 
executar nenhum relatório ou aprender 
uma nova habilidade. 

 
Voltando um pouco para a teoria, o Hype-

rIntelligence fornece formas naturais e até 

Não há quem hoje em dia não seja impactado e inundado por dados. Mas, se sua abordagem for “Dê-me um 
Dashboard. Dê-me um relatório. Traga-me as melhores ideias”. Sinto lhe informar, mas ela está totalmente 
old-school, fi cando para trás e indo no sentido contrário do HyperIntelligence

Contudo, na comparação 
com o mesmo período 
do ano passado, houve 

queda de 3,4 p.p., quando 
o endividamento estava em 
53,3%, o que signifi ca que 120 
mil famílias deixaram de estar 
endividadas e, agora, são 1,95 
milhão de lares que permane-
cem com algum tipo de dívida. 
Os dados são da pesquisa reali-
zada pela FecomercioSP.

A taxa de inadimplência 
seguiu a mesma tendência e 
apresentou leve alta de 1,2 pon-
to porcentual no comparativo 
mensal – de 17,5% para 18,7% 
de famílias que não consegui-
ram quitar a dívida até a data 
do vencimento. No contraponto 
anual, aumento de 0,9 ponto 
porcentual. Atualmente, são 
731,8 mil lares nessa condição 
de atraso. O porcentual de fa-
mílias que dizem que não terão 
condições de pagar suas dívidas 
com atraso fi cou praticamente 
estável, de 8,3% em dezembro 

Atualmente, são 731,8 mil lares nessa condição de atraso.

Uma vacina terapêutica de-
senvolvida na Itália conseguiu 
reduzir em 90% a “reserva” 
de vírus latente em pacientes 
contaminados com o HIV. O 
estudo, conduzido pelo Centro 
de Pesquisas contra a Aids do 
Instituto Superior de Saúde 
(ISS), órgão ligado ao governo 
italiano, foi publicado no perió-
dico ‘Frontiers in Immunology’ 
e abre novas perspectivas para 
a cura da doença.

“Os resultados abrem pers-
pectivas para uma terapia 
capaz de controlar o vírus 
mesmo depois da suspensão 
dos remédios antirretrovirais. 
De tal modo, surgem opor-
tunidades preciosas para a 
gestão clínica em longo prazo 
das pessoas com HIV, redu-
zindo a toxicidade associada 
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Quase 50% das famílias paulistanas 
estavam endividadas em janeiro

A proporção de famílias paulistanas endividadas teve leve alta em janeiro, ao passar de 48,7% em 
dezembro para 49,9% no primeiro mês de 2019 – elevação de 1,2 ponto porcentual (p.p.)

e crédito pessoal (10,2%).
Na segmentação por renda, 

para as famílias com renda 
abaixo de dez salários mínimos, 
a taxa aumentou  de 52,3% em 
dezembro para 53% em janeiro, 
contudo, 4,4 p.p. abaixo do 
registrado em janeiro do ano 

passado. Para o grupo com 
renda superior a dez salários, o 

endividamento também 
avançou de 38,2% em dezem-
bro para 40,9% em janeiro. 
No contraponto anual, fi cou 
praticamente estável.

Para a FecomercioSP, com a 
expectativa de crescimento da 
economia para este ano (em 
torno de 3%), a tendência é de 
que haja mais oportunidades 
no mercado de trabalho e mais 
confi ança dos consumidores. 
Isso contribuirá para que as 
famílias tenham segurança 
ao contrair crédito, com mais 
poder de evitar o descontrole 
das contas e da inadimplência 
(AI/FecomercioSP).

para 8,2% em janeiro. 
Contudo, se comparado ao 

mesmo período do ano passado, 
houve aumento na taxa em 1,2 
ponto porcentual. Na cidade de 
São Paulo, são 322,7 mil famílias 
nessa situação. Em relação ao 
tempo de dívida em atraso, 
também houve alta na média, 
em dias, passando de 65,4 dias 
de janeiro do ano passado para 

66,5 dias em janeiro de 2019. 
Entre os tipos de dívidas, a 
principal continua sendo o 
cartão de crédito, com 71% em 
janeiro, quase igual aos 70,6% 
de dezembro – mas abaixo dos 
74,7% do mesmo mês do ano 
passado. Em seguida, os car-
nês, com 12,7%, seguidos por 
fi nanciamento de carro (12%), 
fi nanciamento de casa (11,2%) 

Vacina italiana consegue 
reduzir reserva de HIV em 90%

aos remédios, melhorando a 
aderência à terapia e a qualida-
de de vida”, diz Barbara Ensoli, 
diretora do Centro de Pesquisas 
contra a Aids.

A vacina “Tat” foi aplicada em 
pacientes de oito hospitais italia-
nos e reduziu o reservatório de 
HIV latente em 90% em um perí-
odo de oito anos - o vírus latente, 

ou seja, que está inativo, não é 
afetado pelos medicamentos 
antirretrovirais. “A cura da Aids 
é uma prioridade absoluta da 
comunidade científi ca interna-
cional”, disse o ISS. Um estudo 
publicado em 2018 mostrou que 
a luta contra o HIV consumiu 
US$ 563 bilhões entre 2000 e 
2015 (ANSA).
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Nova medida provisória 
sobre museus

O ministro da Cidadania, Osmar 
Terra, disse ontem (13) que está 
sendo avaliada a edição de uma 
medida provisória (MP) para criar 
uma agência para gerir os museus 
vinculados ao governo federal. A 
proposta está sendo analisada para 
ser apresentada 'mais adiante'. 
“Temos mais de 30 museus, que são 
de responsabilidade do governo 
federal. Estamos fazendo um pente 
fi no, [avaliando] a precariedade 
em que estão os prédios, até para 
evitar que ocorram [novos] fatos 
como esse [incêndio no Museu 
Nacional]”, disse o ministro.

A declaração do ministro ocorreu 
após a Câmara rejeitar a MP 850/18, 
que extinguiu o Instituto Brasileiro 
de Museus (Ibram), autarquia 
vinculada à Secretaria Nacional 
de Cultura, criando Agência Bra-
sileira de Museus (Abram). “Mas 
eu acredito que a lei tem que ser 
refeita. Ela sofreu muitas modifi -
cações e perdeu muito da força 
que ela tinha”, ressaltou Osmar 
Terra, informando que o governo 
federal estuda enviar nova medida 
provisória ao Congresso (ABr).


