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Privacidade ou 
interesse público? 

As pessoas públicas têm 
direito à privacidade? 
Sem dúvida que sim

Porém, com o acréscimo 
do adjetivo “relativo”, 
para ficar claro que não 

se trata de dogma absoluto e, 
em determinados momentos, 
possível a flexibilização. A 
salvaguarda tem alcance 
universal. No Brasil há a 
proteção contida no art. 5º, 
X, da Constituição: “são in-
violáveis a intimidade, a vida 
privada, a honra e a imagem 
das pessoas”.

A tutela da intimidade é 
conceito recente na história 
da Humanidade. Incorporado 
ao ordenamento jurídico de 
muitas nações, ainda suscita 
controvérsias quanto à sua 
incolumidade e exceções em 
algumas circunstâncias – a 
exemplo do confronto entre a 
privacidade pessoal e o direi-
to da sociedade à informação 
de interesse público. Surge, 
agora, a polêmica do exame 
de Covid-19 do mandatário da 
nação, em tempos de aguda 
crise sanitária mundial.

De que lado pende a ba-
lança da equidade? Teria o 
direito de manter incógnito 
o resultado do teste a que se 
submeteu ou teria a obriga-
ção de divulgá-lo? Os brasi-
leiros têm o direito de saber 
se o representante eleito foi 
ou não infectado pelo vírus 
que ceifa milhares de vítimas 
mundo afora e, sabidamente, 
contaminou dezenas de in-
tegrantes da comitiva que, 
ao seu lado, se deslocou aos 
Estados Unidos?   

Chamou atenção sua re-
sistência a mostrar o exame 
– ao passo que outros líderes 
mundiais, a começar de seu 
ídolo Donald Trump, acorre-
ram às câmeras para exibir o 
resultado negativo do teste. 
Bolsonaro chegou a alegar 
que todos têm direito ao 
anonimato e a indagar: “Por 
que pra mim tem de ser di-
ferente?” Ao analisar o caso, 
o presidente do TRF da 3ª 
Região afirmou: “Não se trata 
de personalíssimo direito à 
manutenção da privacidade 
dos resultados dos exames, 
senão de informação que se 
reveste de interesse público”.

Levado o feito ao STJ, o Mi-
nistro Presidente entendeu 
que não havia a obrigação 
de mostrar o exame, pois “a 
todo e qualquer indivíduo 
garante-se a proteção à sua 
intimidade e privacidade, 
direitos civis sem os quais 
não haveria estrutura mínima 
sobre a qual se funda o Esta-
do Democrático de Direito”. 
Bem se destaca a divergência 

exegética. E o Direito não é 
ciência exata; ao revés, vem 
sempre sustentado por con-
cepções interpretativas. 

A hipótese em análise 
encerra um confronto de 
direitos em que deve pre-
valecer o interesse superior 
da sociedade sobre o ínfero 
do indivíduo – não importa 
quem ele seja (e o debate 
não é novo, confira-se, por 
exemplo, a discussão sobre 
a proibição de fumar em 
determinados locais). Como 
um raio de sol na escuridão, 
a questão está dirimida no 
art. 93, IX, da Constituição. 

Ao definir que todos os 
julgamentos nos órgãos do 
Poder Judiciário serão pú-
blicos, a Carta ressalva que 
a lei poderá restringi-los “em 
casos nos quais a preserva-
ção do direito à intimidade 
do interessado no sigilo não 
prejudique o interesse pú-
blico à informação”. O tema 
chegou ao STF. No entanto, a 
AGU antecipou-se e, antes de 
qualquer decisão, remeteu o 
resultado dos exames. Diante 
disso, o ministro relator não 
entrou no mérito do tema e 
deu a ação por encerrada por-
quanto o pleito de divulgação 
estava atendido.

Sem o julgamento definitivo 
pela Suprema Instância, a 
controvérsia permanece. A 
nosso ver, chega a ser um 
truísmo observar que as fran-
quias do indivíduo, seu direito 
de vedar aos olhos do público 
aspectos pessoais que prefe-
re resguardados, cedem ao 
interesse da sociedade. Se 
desfruta, como todos, de uma 
esfera inexpugnável na vida 
privada, em assuntos que se 
confinem à sua estrita intimi-
dade pessoal e familiar, tudo o 
mais do comportamento que 
afete o interesse coletivo, os 
negócios de Estado, a condu-
ção do governo seguramente 
não está protegido pelo ins-
tituto da privacidade. 

Todo e qualquer gesto ou 
fato de seu universo nestas 
hipóteses está sujeito à di-
vulgação – sobretudo para 
escrutínio da população. 
Haveria uma exceção: caso 
fosse o mandatário objeto 
de investigação, por eventual 
cometimento de ato ilícito 
(como se sujeitar a contato, 
em grupo aglomerado, sendo 
portador do vírus, a peri-
clitar infecção a terceiros). 
Nesse caso específico, outro 
direito individual, constitu-
cionalmente resguardado, 
prevaleceria: o direito a não 
produzir prova contra si, ou 
seja, não se auto incriminar.

 
(*) - É vice-presidente da Ordem dos 
Advogados do Brasil de São Paulo. 

Ricardo Toledo Santos Filho (*)

IGP-M varia 
0,01% na 2ª 
prévia de maio

O Índice Geral de Preços 
- Mercado (IGP-M) variou 
0,01% no segundo decêndio 
de maio. No segundo de-
cêndio de abril, este índice 
apresentou taxa de 1,00%. 
“A queda de braço entre 
os preços dos alimentos 
e dos combustíveis segue 
influenciando o resultado 
do IGP. Em maio, as fontes 
de pressão se inverteram 
no IPA. 

A taxa do grupo alimenta-
ção desacelerou e os preços 
dos combustíveis passaram 
a cair menos. Os aumentos 
autorizados nas refinarias 
devem contribuir para ace-
leração do IGP-M até o final 
do mês”, afirma André Braz, 
Coordenador dos índices de 
Preços. O Índice de Preços 
ao Produtor Amplo (IPA) 
passou de 1,36% no segun-
do decêndio de abril para 
0,18% no segundo decêndio 
de maio. 

Na análise por estágios de 
processamento, os preços 
dos Bens Finais intensifi-
caram a queda passando 
de -0,02% em abril para 
-0,33% em maio. A maior 
contribuição para este re-
sultado partiu do subgrupo 
alimentos in natura, cuja 
taxa passou de 8,18% para 
-0,90% (AI/FGV).

Ernani Reis (*)

O presidente do Senado, 
Davi Alcolumbre (DEM
-AP), decidiu na terça-feira 
(19) adiar para a próxima 
semana a discussão em ple-
nário do projeto de lei que 
estabelece um teto para as 
taxas de juros cobradas nas 
operações com cartões de 
crédito e cheque especial. 
O tema é polêmico e já re-
sultou no posicionamento 
contrário à medida pela 
Febraban.

Se por um lado a proposta 
tende a parecer positiva no 
combate ao endividamento 
familiar e aumento da ina-
dimplência em tempos de 
Covid-19, o modelo pos-
sui exemplos traumáticos 
como o plano cruzado no 
passado e dispara o alerta 
de intervenção na política 
de preços das instituições 
financeiras. Por mais ele-
vadas que as taxas de juros 
sejam, elas também funcio-
nam como um limitador do 
uso desenfreado das linhas 
de crédito rotativo, produ-
tos que não são indicados 
para fluxo de caixa e, sim, 
para antecipação de algum 
pagamento com a quitação 
rigorosamente no dia do 
vencimento.

E neste cenário de crise com a 
chegada do Coronavírus, fazer 
mais com menos vai além da 

competitividade e uma forma de as-
segurar a sobrevivência da empresa. 

Para o contador, o momento exige 
ainda mais atenção, porque ele pre-
cisa correr para se atualizar com as 
constantes mudanças de legislação 
e ter uma atuação mais estratégica 
com seus clientes. E como fazer tudo 
isso ao mesmo tempo?  Investindo em 
produtividade! Pensando nisso, a ao³, 
empresa de gestão na nuvem, reuniu 
dicas valiosas. Confira: 
 1) Mobilidade - Mobilidade e pro-

dutividade são quase sinônimos, 
mas adotar soluções móveis exige 
que contador e cliente estejam 
engajados no mesmo propósito 
e para isso, é necessário cons-
cientizar sobre os benefícios de 
fazer tudo em qualquer hora e 
lugar. No modelo tradicional, 
quando a empresa contrata um 
novo colaborador, ela envia, via 
motoboy ou sedex, os docu-
mentos e o contrato de trabalho 
do profissional para o contador 
iniciar os trâmites burocráticos. 

  É um processo que consome tem-
po e recurso. Agora, com um apli-
cativo o cliente pode fotografar 
os papéis e inserir as informações 
diretamente no software que vai 
gerenciar isso. A rotina é otimiza-
da e ambos ganham mais tempo. 
A mobilidade possibilita escalar 
o atendimento com eficiência e 
sem perder qualidade. 

 2) Relacionamento - Investir em 
canais de atendimento digitais 
é outra alternativa para ganhar 
mais produtividade. Quanto mais 
fácil for a interação do cliente com 
o escritório contábil, mais ágil 
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O contador precisa correr para se atualizar com as constantes mudanças de legislação.

Os impactos econômicos causados 
pela pandemia do novo Coronavírus 
são refletidos em todo o mundo. No 
Brasil, com esse cenário de insegu-
rança e incertezas, as empresas es-
tão cautelosas em relação ao futuro. 
Uma das principais preocupações 
é sobre como serão encarados os 
contratos firmados antes da sanção 
da Lei 13.979/20, que dispõe sobre 
as medidas para enfrentamento da 
emergência de saúde pública. 

As relações comerciais têm sido 
fortemente impactadas e inúmeras 
empresas enfrentam dificuldades 

para cumprir com obrigações con-
tratuais anteriormente definidas. 
Sob esse aspecto, muitas organiza-
ções precisarão renegociar cláusulas 
e estabelecer eventuais acordos. 
“Apesar de não existir um posiciona-
mento sobre os efeitos jurídicos de-
correntes das medidas de prevenção 
adotadas para diminuir os impactos 
da Covid-19, o entendimento pos-
sível é de caracterizar a pandemia 
como caso fortuito, considerando 
as medidas que já foram tomadas e 
as que ainda estão por vir”, explica 
Ana Rita Petraroli, sócia-fundadora 

do Petraroli Advogados. 
Os descumprimentos contratuais 

que tenham como causa evento ex-
traordinário ou imprevisível, como 
é o caso da pandemia, caracterizam 
hipótese de força maior ou onerosi-
dade excessiva. O contratante de-
verá comprovar o impacto causado 
pela pandemia da Covid-19, para 
justificar o descumprimento da obri-
gação contratual, sempre levando 
em conta as peculiaridades de cada 
contrato e de cada uma das partes. 

“A interpretação contratual de-
pende das circunstâncias, mas os 

efeitos jurídicos devem ser avaliados 
minuciosamente. Para que os impac-
tos da pandemia sejam considerados 
como evento de caso fortuito e, 
assim, haja a possibilidade de re-
visão ou encerramento contratual, 
é fundamental a comprovação de 
que o seu cumprimento se tornou 
extremamente oneroso ou da im-
possibilidade do cumprimento das 
obrigações”, destaca a advogada. 

Já nos contratos com a administra-
ção pública ou daqueles regidos pelo 
Código de Defesa do Consumidor, 
deve ser analisada tutela especí-

fica, para ser caracterizada força 
maior ou onerosidade excessiva, 
por terem regras que tratam do 
interesse público e do consumidor. 
“Assim, considerando não haver 
culpa por nenhuma das partes, o 
devedor, em tese, não responderá 
pelos possíveis prejuízos causados. 
Casos extraordinários ocorrerão, 
se no contrato constar o dever de 
responder pelo inadimplemento, 
mesmo na hipótese da ocorrência 
de eventos deste tipo”, conclui Ana 
Rita. Fonte e mais informações: 
(www.petraroli.com.br).

EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº1054584-
40.2013.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 18ª Vara Cível, do Foro 
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudia Maria Pereira Ravacci, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Rafael Pilat Curado Portasio, CPF 
386.543.448-73, que o Joy Aparecida Luchini Neubern Fonseca lhe ajuizou 
uma ação de Despejo por Falta de Pagamento c.c Cobrança, objetivando 
sua procedência, devendo ser julgada totalmente procedente, decretando-
se o despejo do réu e a extinção do contrato de locação, condenando-os a 
pagar os alugueres vencidos até a efetiva desocupação do imóvel, bem 
como o IPTU devido acrescido de juros moratórios, custas e despesas 
processuais devidamente corrigidas, além dos honorários advocatícios a 
serem arbitrados em 10% sobre o valor da condenação. Estando o réu em 
lugar ignorado, expede-se edital de citação, para que no prazo de 15 dias 
úteis, a fluir do prazo supra, querendo, conteste a ação, sob pena de 
revelia e de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados pelo autor na 
inicial.Em caso de revelia, será nomeado curador especial. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.

Produtividade: quatro dicas para 
otimizar a rotina do contador

Expandir os negócios e aumentar o faturamento sem ter que investir mais é um desafio para empresas 
de todos os setores, inclusive o contábil

será o trabalho. Veja o exemplo 
dos bancos: hoje, temos inúmeros 
meios para nos comunicarmos 
com o nosso gerente: aplicati-
vo, Internet Baking, telefone e 
e-mail. E otimizar isso ajudou o 
segmento financeiro a se aproxi-
mar mais dos seus consumidores 
e consequentemente, fidelizar, 
além do ganho de eficiência. 

  Usar meios de relacionamento 
digitais também traz benefícios 
porque ajuda na adoção proces-
sos automatizados. Resumindo, 
quando uma solicitação chega via 
aplicativo, por exemplo, vira uma 
solicitação estruturada e segue 
um fluxo de trabalho dentro do 
escritório, mas isso já é o tema 
da próxima dica. 

 3) Automatizar rotinas - Fazer 
mais e ainda mais rápido está 
intimamente relacionado com ter 
rotinas automatizadas. Existem 
uma série de outras tarefas que 
podem ser automatizadas e um 
exemplo de atividade que conso-
me muito tempo é a escrituração 
fiscal. E já existe tecnologia, co-
nectada com a Receita Federal, 
para que qualquer nota gerada 

com o CNPJ da empresa, seja 
automaticamente capturada e 
enviada para o escritório con-
tábil. Ou seja, acabou o dilema 
de no final do mês, o contador 
ficar solicitando os arquivos e o 
cliente ficar procurando esses 
documentos para enviar. 

 4) Transformar de dentro para 
fora - Na jornada de transfor-
mação digital, é natural que 
as empresas invistam mais em 
inovações direcionadas para os 
serviços diretamente ligados aos 
clientes finais. Porém, para acele-
rar a produtividade é necessário 
olhar para dentro também. Os co-
laboradores e a gestão precisam 
de soluções tão modernas quanto 
aquelas que podem ser oferecidas 
aos clientes. A retaguarda deve 
ser digital e o contador tem que 
ter claro, por exemplo, qual é a 
rentabilidade da sua carteira de 
clientes – volume, tempo e custo 
da escrituração dos documentos 
versus o que foi contratado –  e 
tudo isso só será possível se em-
barcar na digitalização completa. 

Fonte e mais informações: (www.
ao3.io).

Teto para os juros: 
sonho ou pesadelo?

O tema é polêmico e já resultou 
no posicionamento contrário da Febraban.

infomoney.com/reprodução

É financeiramente perigo-
so “estimular” o uso dessas 
linhas, ainda mais em tempos 
de crise. A consequência 
dessa intervenção pode 
tornar a liberação do crédito 
ainda mais rigorosa, além de 
abrir espaço para o aumento 
dos juros dos financiamen-
tos, já que os bancos irão 
aumentar o provisionamento 
de perdas. Tabelar as taxas 
e congelar os limites de cré-
dito dos clientes de maneira 
impositiva não tira o poder 
de escolha dos bancos para 
quem e como emprestar o 
dinheiro.

Há ainda uma mensagem 
negativa para o mercado 
em não respeitar a inicia-
tiva privada. Certamente, 

os juros precisam baixar, 
mas por meio do estímulo 
à concorrência, que pode 
ser conduzido inicialmente 
pelo Banco do Brasil e pela 
Caixa, por exemplo. O tex-
to proposto originalmente 
limitava o percentual em 
20% ao ano, mas o relator 
da medida, senador Lasier 
Martins (Pode-RS) decidiu 
elevar o valor para 30%, 
no intuito de diminuir a 
resistência de algumas 
bancadas contra a medida. 
Devido às divergências 
causadas pelo tema, o pre-
sidente do Senado marcou 
uma nova reunião para 
amanhã (22).

(*) - É analista da Capital Research 
(www.capitalresearch.com.br).

O que muda nos contratos em tempos de pandemia
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