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OpiniãO
Foro privilegiado,  

fábrica de corrupção

O eleitor brasileiro 
talvez nem saiba, 
mas nas eleições 
de outubro poderá 
eleger um candidato 
com vida pregressa 
incompatível com a 
moralidade que se 
exige de um homem 
público. 

Isso porque a lei brasileira 
permite a candidatura de 
políticos que respondem a 

processo na justiça. E não são 
poucos nessa situação. Um 
levantamento realizado pelo 
Congresso em Foco mostrou 
que, em 2020, dos 513 depu-
tados federais, pelo menos 
106 eram alvo de investigação 
judicial. A pesquisa se baseou 
em inquérito e ações penais 
e eleitorais em tramitação, 
na época, no STF e nos tri-
bunais eleitorais e de Justiça 
estaduais.

Não é exagero afirmar 
que muitos dos políticos 
respondendo a processo 
ou sob investigação se em-
penham em conquistar um 
novo mandato justamente 
para manter ou garantir o 
foro privilegiado, apostando 
inclusive na prescrição para 
se manter impunes. Fazem 
isso abrigados pela legislação 
vigente, aproveitando-se de 
uma excrecência que o Brasil 
precisa abolir com urgência 
se deseja alcançar outro nível 
de civilidade democrática. 

Pode-se admitir como tole-
rável que o homem público, 
réu na Justiça, possa conti-
nuar no exercício do cargo 
até o trânsito em julgado 
de eventual sentença con-
denatória. Entretanto, não 
é possível dizer que isso é 
desejável, face aos valores éti-
cos e morais universalmente 
consagrados, especialmente 
porque estamos falando de 
pessoas que detêm a chave 
do cofre do dinheiro público. 
Mais difícil ainda é aceitar que 
a esses políticos seja dada a 
oportunidade de buscar um 
novo mandato.

A história política brasi-
leira tem exemplos de sobra 
de que a pena de cassação 
temporária dos direitos polí-
ticos, prevista para casos de 
improbidade administrativa, 
não se mostra suficiente para 
a moralização do sistema. 
Novas candidaturas de políti-
cos condenados em primeira 
instância são eticamente 
lamentáveis e, portanto, 
absolutamente condenáveis. 
Soam como verdadeiro debo-
che à Justiça, ao cidadão, ao 
voto e à democracia.

Essa esdrúxula situação re-
clama alterações legislativas 
que o Brasil ainda não teve co-
ragem de realizar. A principal 
delas seria impedir o registro 
da candidatura daqueles 
que são réus em processos 
judiciais em razão de atos de 
improbidade administrativa, 
peculato, corrupção passiva 
ou ativa e participação em 
organização criminosa, ainda 
que não se tenha sentença 
definitiva.

Tal restrição – obviamente 
baseada em lei – daria maior 
segurança jurídica ao sistema 
eleitoral e evitaria prejuízos 
como a possibilidade do eleito 
perder o cargo no meio do 
mandato, em razão da ques-
tão judicial em andamento, 
então finalmente julgada, 
provocando a posse do vice 
ou suplente, em conturbado 
processo.

Não há dúvida quanto à 
necessidade de medida desse 
gênero. Como já argumentou 
em voto no STF o ex-ministro 

Carlos Ayres Britto, há que 
se fazer a distinção entre 
direitos políticos e direitos 
individuais. 

Destacou com propriedade 
o ex-ministro que direitos 
políticos estão vinculados a 
valores e não a pessoas. E a 
nossa Constituição protege 
os princípios (valores) da 
probidade administrativa, da 
moralidade e da impessoali-
dade, imprescindíveis para 
o exercício do mandato. A 
proibição de candidatura de 
réus, portanto, não ofenderia 
a presunção de inocência não 
podendo esta ser aplicada na 
matéria eleitoral, bem como o 
trânsito em julgado não deve 
ser exigência para rejeição da 
candidatura.

Da mesma forma, não é 
desarrazoado supor-se que, 
se não houvesse o foro pri-
vilegiado no Brasil, muitos 
políticos-réus estariam con-
denados, com penas fixadas, 
e presos. Uma realidade ab-
solutamente distinta da atual, 
propiciada pelo instituto do 
foro privilegiado que no Brasil 
protege cerca de 55.000 ocu-
pantes de cargos públicos, 
dimensão sem paridade em 
todo o mundo. Temos, então, 
uma verdadeira fábrica de 
impunidade.

O mais razoável seria re-
duzir drasticamente esse 
privilégio, limitando-o, talvez, 
apenas aos chefes de Poder e 
sem alcançar eventual prática 
de crimes comuns. Em sua 
forma atual, o foro privilegia-
do é um escudo de impunida-
de garantida pelo mandato, 
em inegável distorção do 
sistema democrático. Um 
benefício pessoal às custas do 
voto popular perseguido por 
quem afronta a lei e aposta 
na morosidade do sistema 
judicial brasileiro, buscando 
a prescrição para escapar da 
pena de prisão e ainda brandir 
o resultado como atestado de 
idoneidade.

A manutenção do sistema 
atual é não apenas um péssimo 
exemplo às futuras gerações; 
é também um desestímulo à 
formação de novas lideran-
ças políticas, de cidadãos 
bem intencionados e sem os 
velhos vícios da atividade 
político-partidária na qual 
os fins justificam os meios. 
Em nome da transparência, 
outro princípio garantido na 
Constituição, seria salutar 
a fixação da exigência para 
que os candidatos a cargos 
públicos apresentassem ao 
público documentos oficiais 
detalhando ações judiciais 
em que são réus. 

Da mesma forma, contri-
buiria muito se os próprios 
tribunais disponibilizassem 
informações sobre as ações 
em curso envolvendo candi-
datos, com acesso ao público 
e à imprensa, sem qualquer 
espécie de sigilo, durante as 
campanhas eleitorais, prin-
cipalmente. Como o cidadão 
contribui para engordar os 
recursos do Fundo Eleitoral, 
do Fundo Partidário e da 
Propaganda Eleitoral – gra-
tuita apenas no nome -, é seu 
direito ter acesso à completa 
informação sobre todos os 
que se lançam candidatos, a 
fim de que possa decidir seu 
voto de maneira segura e de 
acordo com suas convicções.

A lei precisa, sempre, ga-
rantir os direitos dos cida-
dãos. A democracia não pode, 
jamais, ter medo da verdade.

  
(*) - Engenheiro com especialização 

nas áreas de macroeconomia, 
administração de empresas e 
finanças, empresário, ex-vice-

governador do Amazonas  
(1999-2002), é autor do livro  

“Brasil, um país à deriva”.

Samuel Hanan (*)

Twitter declara guerra  
a Elon Musk

Como era de se esperar, o Twitter entrou na justiça contra Elon Musk. O objetivo da rede social  
é obrigar o CEO da Tesla a respeitar o acordo de compra da rede social por 44 bilhões de dólares, 
assinado em abril passado.

Vivaldo José Breternitz (*)

Um tribunal de Delaware decidirá 
se Musk deve honrar o contrato 
ou se o Twitter não cumpriu 

suas obrigações contratuais deixando 
de fornecer à equipe do empresário 
os dados necessários à apuração do   
número de contas falsas na plataforma, 
que para a rede são 5% e para Musk 
entre 12 e 20% do total.

Conhecer o número exato é   essen-
cial para definir-se o verdadeiro valor 
do Twitter, pois as contas reais são as 
únicas que podem ser monetizadas 
através de anúncios, que atualmente 
representam 90% do faturamento da 
rede social.

A decisão de Musk de não honrar o 
acordo coincidiu com a recente queda 
do valor de mercado de ações de mui-
tas empresas de tecnologia; a Nasdaq, 
como um todo, caiu cerca de 30% em 
relação a abril. A queda atingiu também 
as ações da Tesla, o maior patrimônio 
de Musk, que ao que parece pretendia 
vender parte delas para adquirir o 
Twitter – com a desvalorização, o em-
presário teria que se desfazer de uma 
parte muito maior de seu patrimônio 
para honrar a compra.

Observadores acreditam que as par-
tes podem ainda chegar a um acordo; há 

estarem conduzido o assunto de forma 
fraca e ineficaz. 

Agora a espera é pela resposta de 
Musk, que deve ser ouvido antes do 
julgamento. No entanto, o tribunal 
onde corre a ação repetidamente tem 
exigido que contratos desse tipo sejam 
respeitados. 

De qualquer forma, bastante tempo 
deve transcorrer até uma decisão final 
- a guerra está apenas começando. 

(*)  É Doutor em Ciências pela Universidade de São 
Paulo, é professor, consultor e diretor do Fórum 

Brasileiro de Internet das Coisas.

também uma cláusula no contrato que 
permite a Musk, sob certas circunstân-
cias, romper o contrato pagando uma 
multa de um bilhão de dólares.

Se o negócio não for fechado, o 
Twitter deve passar a viver momentos 
difíceis: suas ações estão a preços cerca 
de 40% abaixo dos US$ 54,20 que Musk 
pagaria por cada uma delas. Em   maio, 
seu CEO Parag Agrawal, disse que a 
empresa não está conseguindo bater 
suas metas financeiras e de negócios; 
soma-se a isso um clima ruim entre 
seus empregados, muitos dos quais 
acusam os gestores da empresa de 

nadtochiy_CANVA

News@TI
para um crescimento ainda maior em 2023”, compartilha o executivo 
(https://digibee.com).

Diferen/TI e a AMM TECNOLOGIA  
anunciam fusão

@A Diferen/TI e a AMM TECNOLOGIA se uniram e criaram a 
AMM/DiferenTI. A nova empresa atuará em todo o país e terá 

um escritório nos Estados Unidos, que atenderá a América Latina. A 
união entre as empresas já é responsável por R$ 400 milhões de fatu-
ramento. Juntas elas passarão a oferecer soluções de virtualização e 
colaboração, além de Governança, Risco e Compliance; Cloud Managed 
Service, Cybersegurança, Performance de Aplicação, Transformação 
de Infraestrutura e Serviços de Gerenciamento e Monitoramento, 
entre outros. Atualmente, as empresas atendem aos setores público e 
privado, onde dispõem de casos de sucesso em clientes privados como: 
Unimed Belém, BrasilPrev, J. Macedo, Hospital São Lucas, Fundação 
Assis Gurgacz, entre outras. Já no setor público, possuem contratos 
com tribunais de justiça, tribunais de contas e eleitorais, além de 
diversos órgãos estaduais e municipais.

Programa gratuito de formação de jovens 
abre mais de 200 vagas em SP

@O programa Habilidades para o Futuro, do Instituto Aliança, está 
com inscrições abertas para jovens de 17 a 24 anos, da capital 

paulista e região metropolitana de São Paulo. Gratuito, com aulas 
presenciais e online neste segundo semestre, o curso visa desenvolver 
competências socioemocionais, digitais e técnicas, com foco na área 
de Seguros e Previdência, preparando a todos para o mercado de 
trabalho ou diferenciando essa população em processos seletivos. As 
aulas têm início em agosto e os participantes receberão tablet para uso 
durante o período de formação, uniforme, lanche e apoio financeiro 
para transporte, além de contar com acesso à Internet. Ao final, haverá 
certificação emitida pela Universidade Estadual do Ceará, como Curso 
de Extensão, e os jovens serão encaminhados às empresas parceiras. 
As pré-inscrições vão até 25 de julho e são mais de 200 vagas para 
São Paulo e região metropolitana. As atividades presenciais, na capital 
paulista, ocorrem na Escola Estadual Rodrigues Alves (turno da manhã 
– Av. Paulista, 227, Bela Vista) e no Instituto Singularidades (turno da 
tarde – R. Cincinato Braga, 338, Bela Vista), ambos próximos ao Metrô 
Brigadeiro (https://programahabilidades.com.br/).

Fintech de cartão de crédito tem mais  
de 30 vagas abertas

@Uma crise está assolando o mercado das fintechs e grande parte das 
empresas do segmento estão demitindo seus colaboradores, porém, 

a FortBrasil, fintech em atividade no setor de cartões de crédito, está 
indo na contramão do mercado e anuncia mais de 30 vagas espalhadas 
por todo o Brasil. "Estamos em constante crescimento, e para continuar 
com essa a curva de aceleração, precisamos de pessoas para nos apoiar 
nesse momento. Além disso, estamos expandindo nacionalmente por 
meio do modelo home office, onde, atualmente, temos colaboradores 
espalhados por todo o país e até fora dele, como em Portugal , explica 
Denise Ávila, Analista de Employer Branding da FortBrasil. A FortBrasil 
é uma fintech com um ambiente cercado de desafios e busca pessoas 
que queiram chegar junto para tornar a companhia uma empresa feita 
para durar. "Nosso objetivo é contratar profissionais que enxerguem o 
mesmo propósito que o nosso: levar acesso à crédito e consumo para as 
pessoas viverem melhor. Somos uma empresa que valoriza a diversidade 
e a pluralidade, por isso, sempre queremos que mulheres, negros, PCDs, 
pessoas pertencentes às comunidades #LGBTQIAP+ e profissionais de 
qualquer idade se candidatem às nossas oportunidades", comenta Denise. 
Além das oportunidades remotas, a empresa também busca Promotores 
Comerciais nas cidades de Bom Jardim (RJ), Distrito Federal, Goiás, 
Nova Friburgo (RJ) e Teresópolis (RJ) (https://fortbrasil.gupy.io/).

NAVE anuncia novidades em sua linha gamer 
de alta performance

@A NAVE anuncia novidades em sua linha de produtos para o público 
gamer brasileiro, com o lançamento dos notebooks Lunar GM5A-

GEO, Estelar GM5AG0O e o desktop Cósmico IA31. As três máquinas 
trazem versões equipadas com os novíssimos processadores de 12ª 
geração da Intel e placas gráficas NVIDIA RTX. A apresentação oficial 
dos equipamentos acontecerá no dia 19 de julho, às 16h, na Arena 
Gamer, na Arena Fonte Nova, em Salvador – evento que também será 
transmitido em tempo real nas redes sociais da NAVE no link (https://
www.youtube.com/watch?v=TYmKlV_KdOg) (a partir das 17h). “A 
evolução dos jogos eletrônicos têm feito com que os consumidores 
precisem de soluções que ofereçam alto desempenho e ótima relação 
custo-benefício. Essa é uma realidade que temos tido especial atenção 
para atender às demandas do público”, afirma Flávio Costa, Sócio-Diretor 
da fabricante. “O lançamento dos notebooks Lunar GM5AGEO, Estelar 
GM5AG0O e do desktop Cósmico IA31 reforça esse nosso compromisso 
com os brasileiros fãs do segmento gamer”, diz o executivo.

Mais de 250 vagas abertas e programas de 
capacitação e desenvolvimento na área de TI

@A TIVIT, multinacional brasileira e one stop shop de tecnologia, 
está com 258 vagas abertas para profissionais do setor, com foco 

em transformação digital, UX e metodologias ágeis, infraestrutura e 
cloud computing. As posições são para diferentes unidades de negócios 
da empresa, nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Bahia e 
Rio Grande do Sul. Entre as vagas em aberto na TIVIT estão cargos 
como desenvolvedores Java, .NET, front end, back and, linguagens 
de Python, Devops, PHP fullstack, analista de dados e de suporte, 
gerente de serviços, analista de suporte, especialista de redes e co-
ordenador de suporte. São buscados profissionais com experiência 
em UX/UI, metodologias ágeis, cloud computing e arquitetura de 
sistemas, entre outros conhecimentos compatíveis com as funções 
desejadas. Os interessados podem visualizar as vagas disponíveis e 
fazer a inscrição para o processo seletivo na página:  https://www.
tivit.com/carreiras/

Leroy Merlin e Ironhack capacitam 
colaboradores para que atuem em TI

@A LEROY MERLIN, uma das maiores redes de varejo do Brasil 
focadas em melhorias para o lar, em parceria com a escola global 

especializada no ensino de tecnologia e programação, Ironhack São 
Paulo, promoveu o primeiro Hack LEROY MERLIN - ação que premiou 
colaboradores da empresa com bolsas de estudos, a fim de reforçar 
a área de tecnologia da varejista. Os funcionários ganharam 97,5% 
do valor total do bootcamp de tecnologia, que teve duração de seis 
meses. A iniciativa, que deve ganhar uma segunda edição este ano, 
foi destinada à base da empresa, uma vez que a intenção do programa 
é capacitar o time para os desafios apresentados pela tecnologia e 
desenvolvê-los para crescer internamente. Os colaboradores foram 
promovidos internamente e hoje fazem parte da equipe de tecnologia 
da LEROY MERLIN (https://www.ironhack.com/br).

Digibee anuncia novo Head de Marketing Brasil

@A Digibee, principal plataforma eiPaaS (Enterprise Integration 
Platform as a Service) responsável pela integração de sistemas 

para conectar grandes empresas ao mundo digital, acaba de anunciar 
a chegada de seu novo Head de Marketing Brasil, Bernardo Rabelo. 
Com passagem por empresas como Stryker, Johnson & Johnson, GE 
Healthcare, Ambev e Hewlett-Packard (HP), Rabelo chega à Digibee 
em um momento promissor para a companhia, que levantou US$ 25 
milhões em uma rodada de investimentos Series A no início do ano 
para acelerar a expansão internacional da empresa. “Chego com o 
desafio de ajudar a Digibee a triplicar seu faturamento e prepará-la 

ricardosouza@netjen.com.br


