


 A revista Cadernos Liberais está de casa nova! 

 Em fevereiro de 2022, o Tribunal Superior Eleito-
ral aprovou a fusão entre Democratas e PSL, criando o 
União Brasil. O novo partido consiste em uma soma de 
forças cujo objetivo é servir de instrumento e caminho 
para um diálogo construtivo de ideias, a união de es-
forços essenciais para a prosperidade e a paz que os bra-
sileiros desejam e merecem. 

 Em virtude dessa fusão, o Instituto Liberdade e Ci-
dadania deixa de existir. A Fundação Instituto Indigo 
passará a ser o órgão responsável por pensar e difundir 
os ideários do União Brasil. Após um período de análise, 
construímos uma agenda de atividade, para 2022, que 
contempla projetos bem-sucedidos das duas institu-
ições: A Revista Cadernos Liberais é um desses projetos.

Mensagem do 
Instituto Índigo



 Aos que estão chegando agora, a Revista Cadernos 
Liberais tem por intuito o estímulo ao aprendizado 
e debate de temas importantes em diferentes áreas 
de conhecimento: Relações Internacionais, Políticas 
Públicas, Empreendedorismo, são alguns exemplos de 
assuntos abordados. Caso tenham interesse de conhecer 
as edições anteriores, o conteúdo está disponível na 
internet através do seguinte endereço: http://www.flc.
org.br/.

 Para essa edição, agora em uma nova casa, a Revista 
Cadernos Liberais trouxe um conteúdo especial sobre os 
10 anos de vigência da Lei de Acesso à Informação. Os 
cientistas políticos Murilo Medeiros e Marcela Machado 
destacam em seu artigo: as características, a importân-
cia de garantir transparência, bem como pontuam os 
obstáculos existentes para a aplicação da Lei de Acesso 
a Informação em sua plenitude. 

 Alvo de intenso debate na Câmara dos Deputados, o 
Homeschooling (ensino domiciliar) foi o tema escolhido 
pelo Presidente da Fundação Indigo para ser abordado 
na editoria de educação da revista. Em seu artigo, o Pres-
idente Mendonça Filho faz um apelo a racionalidade no 

debate, pontuando a necessidade de utilizarmos mais 
evidências técnicas e científicas e menos militância. 

 Além da editoria de educação (mencionada anterior-
mente), nós temos outras editorias fixas como, por ex-
emplo: Teoria Política, Relações Internacionais e Brasil. 
Em teoria política, o cientista político Ighor Branco nos 
apresenta um pouco do pensamento de Stuart Mill im-
portante pensador liberal. Já em relações internaciona-
is, o artigo dessa edição procura abordar a importância 
da OTAN. Na coluna “Brasil”, o advogado Paulo Gouvea 
argumenta que o cenário eleitoral brasileiro está con-
taminado por realidades paralelas que os dois lados da 
polarização tentam construir. 

 Esses são apenas alguns das temáticas abordadas 
nessa edição. Se você tiver algum assunto que desperte 
sua atenção ou que acredite que seria importante ser 
abordado pela Fundação Indigo, não hesite em nos con-
tactar. Quem sabe não escrevemos algo sobre ele? No 
final da revista você terá acesso a todos os canais e redes 
sociais para entrar em contato conosco.
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HOMESCHOOLING:
é preciso sensatez

O homeschooling ou ensino domiciliar virou alvo 
de debates acalorados e argumentos histéricos 
após a aprovação pela Câmara dos Deputados. O 

projeto está no Senado. De um lado, a narrativa de que a 
aprovação significaria a “destruição do ensino público”, 
do outro, a tese de que a proibição levaria as crianças à 
“lobotomização ideológica por militantes comunistas”. 
Menos... Nem uma coisa, nem outra. Centralidade no 
debate é essencial, principalmente no tema Educação.

 Transparência e amplitude das informações não 
fazem mal a ninguém. Ajudam a sociedade a entender 
o tema. O homeschooling não é invenção brasileira. É 
praticado em 60 países como a Finlândia - considerado 
um dos melhores sistemas educacionais do mundo -, 
EUA, Canadá, Inglaterra, Suíça, Bélgica, França, Japão, 
Australia e Chile.

EDUCAÇÃO
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 No Brasil, é adotado, segundo dados da Associação 
de Educação Domiciliar, por 7 mil famílias e 15 mil estu-
dantes, num universo de 47 milhões de alunos da edu-
cação básica.

 Fundamental dizer que o projeto aprovado não vai 
substituir o ensino escolar. Vai dar à família a liberdade 
de escolher entre um método e outro.  Ao julgar o tema 
em 2018, o Supremo Tribunal Federal considerou, 
majoritariamente, que a prática não é inconstitucional, 
mas precisava de lei regularizando. Dois ministros a 
consideraram inconstitucional.  O relator, Luiz Roberto 
Barroso, votou pela autorização do homeschooling 
citando pesquisas internacionais que apontam “melhor 
desempenho acadêmico e nível elevado de socialização”.

 Defendo o direito dos pais de escolherem o melhor 
caminho para educação de seus filhos, evidentemente 
com regras para evitar o uso indiscriminado.  A educação 
domiciliar deve estar sintonizada com o sistema de 
educação e os alunos precisam se submeter a avaliações 
periódicas e condições de aprendizagem. O projeto 
estabelece que o estudante deve estar regularmente 
matriculado em uma escola, que acompanhará o seu 
desenvolvimento educacional. O ensino deve seguir a 
Base Nacional Comum Curricular e ao menos um dos 
pais ou responsável tem que comprovar escolaridade de 
nível superior ou em educação profissional tecnológica.

 Os responsáveis não podem ter antecedentes crimi-
nais e precisam garantir a convivência familiar e comu-
nitária do estudante e atividades pedagógicas para pro-
mover a formação integral do estudante. O projeto exige 
registros periódicos das atividades e, a cada três meses, 
de relatórios, à instituição de ensino na qual o aluno está 
matriculado.

 Respeito quem discorda deste modelo, mas é preci-
so dizer que a sua regulamentação não é um descalabro 
pedagógico ou ético. Fundamental a preocupação com 
a qualidade da educação e a socialização das crianças e 
jovens. No entanto, esse debate deve ser pautado por ev-
idências técnicas e científicas e não tomado pela polar-
ização, por meias verdades e manipulação nos argumen-
tos.

Mendonça Filho, ex-ministro da Educação
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Educação domiciliar no mundo
Presente nos 5 continentes, reconhecida, permitida

e regulamentada em 60 países

AMÉRICA
DO SUL
Colômbia

Chile
Equador
Paraguai

ÁFRICA
África do Sul

OCEANIA
Austrália

Nova Zelândia

ÁSIA
Filipinas

Japão

AMÉRICA
DO NORTE

Estados Unidos
Canadá

EUROPA
Portugal
França
Itália

Reino Unido
Suíça

Bélgica
Holanda
Áustria

Finlândia
Noruega
Rússia
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BRASIL EM DEBATE

ACESSO À INFORMAÇÃO NO 
BRASIL AVANÇOU EM

10 ANOS DA LAI 
O acesso à informação enquanto direito fundamen-

tal é recente no Brasil. Há dez anos a Lei de Acesso 
À informação (Lei n° 12.527, de 18 de novembro 

de 2011) foi regulamentada pelo Decreto nº 7.724, de 16 
de maio de 2012. Criada com o intuito de regulamentar 
esse direito, com base nos dispositivos constitucionais, a 
LAI tem, por objetivos, garantir ao cidadão o acesso aos 
dados de órgãos públicos, vedando a possibilidade de sigi-
lo vitalício sobre determinadas informações. Para marcar 
essa conquista, a revista Cadernos Liberais, do Instituto 
Índigo, encomendou cientistas políticos, Marcela Macha-
do e Murilo Medeiros, um estudo completo sobre o tema, 
reproduzido parcialmente nesta edição.
 
 A Lei n° 12.527, de 18 de novembro de 2011, comu-
mente conhecida como Lei de Acesso à Informação (LAI), 
completou 10 anos de vigência em maio de 2022. Criada 
com o intuito de regulamentar o acesso à informação no 
Brasil, com base nos dispositivos constitucionais, a LAI 
tem, por objetivos, garantir a transparência e o direito 
aos cidadãos em obter dados de órgãos públicos, vedan-
do a possibilidade de sigilo vitalício sobre determinadas 
informações. 

PROMULGAÇÃO A Lei de Acesso À Informação foi promul-
gada em 18 de novembro de 2011 e entrou em vigor em 16 

de maio de 2012
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 A Constituição Brasileira de 1988 reconhece o aces-
so à informação como direito fundamental e reforça que 
o poder público, em suas três dimensões – Executivo, 
Legislativo e Judiciário –, deverá atender os pedidos de 
informações a ele demandados, baseado nos princípios 
constitucionais, conforme disciplinados pelos artigos 
5º, 37 e 216 em seus parágrafos e incisos, dispostos a 
seguir: 

“É assegurado a todos o acesso à informação e 
resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao 
exercício profissional” (Art. 5º, XIV) 

“Todos têm direito a receber dos órgãos públicos in-
formações de seu interesse particular, ou de interes-
se coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da 
lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas 
cujo sigilo seja imprescindível à segurança da socie-
dade e do Estado” (Art. 5º, XXXIII) 

“A lei disciplinará as formas de participação do usuário 
na administração pública direta e indireta, regulando 
especialmente: o acesso dos usuários a registros ad-
ministrativos e a informações sobre atos de governo, 
observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII” (Art. 37, 
§ 3º, II)

“Cabem à administração pública, na forma da lei, 
a gestão da documentação governamental e as 
providências para franquear sua consulta a quantos 
dela necessitem” (Art. 216, § 2º)

 Notadamente, o país avançou no acesso à infor-
mação com a implementação da LAI, 24 anos após a 
promulgação da Constituição e uma tramitação que 
seguiu por oito anos no Congresso Nacional. A LAI 
inaugura uma mudança procedimental na adminis-
tração pública brasileira, trazendo, enquanto dire-
trizes, a publicidade de informações como regra e a 
adoção de sigilo como exceção. 

 Por meio da LAI, a população pode monitorar e 
reivindicar a disponibilidade e efetivação de direitos 
previstos na Constituição, possibilitando, assim, 
que possam cumprir ativamente sua função social 
de participação, buscando transparência nos atos e 
ações dos poderes instituídos.
 
O RAIO-X DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO 

 Estão subordinados à LAI (artigo 1º, parágrafo úni-
co): Os órgãos públicos integrantes da administração 
direta dos Poderes Executivo, Legislativo, incluindo as 
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Cortes de Contas, e Judiciário e do Ministério Público;
As autarquias, as fundações públicas, as empresas 
públicas, as sociedades de economia mista e demais 
entidades controladas direta ou indiretamente pela 
União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

 Tais órgãos e entidades devem garantir gestão 
transparente da informação, proteção da informação, 
assegurando a disponibilidade, autenticidade e a 
integridade e a proteção de informações confidenciais 
e pessoais.

 A LAI determina que todas as solicitações de in-
formações recebidas sejam respondidas dentro do pra-
zo máximo de 20 dias, prorrogáveis por mais 10. Além 
disso, estipula prazos de sigilo para informações classi-
ficadas em diferentes graus: ultrassecreta (até 25 anos, 
permitindo a prorrogação); secreta (15 anos); reservada 
(5 anos). Também dispõe sobre os tipos de informações 
de interesse público ou coletivo que devem ser obriga-
toriamente disponibilizadas pelos órgãos e entidades, 
sem a necessidade de solicitação. 

 A LAI também instituiu o Serviço de Informações 
ao Cidadão (SIC) e a Comissão Mista de Reavaliação de 
Informações (CMRI), que atua como instância recursal 
nos casos de pedidos de acesso à informação negados.

 Interpretado como premissa do accountability, o 
acesso à informação contribui para que o Estado seja 
transparente e eficiente. Ademais, a LAI, enquanto 
ferramenta de controle social, além de fiscalizar as 
ações do governo no acompanhamento dos gastos pú-
blicos, contribui no combate à corrupção pública, in-
centivando a transparência.

 O acesso à informação configura-se, assim, como 
um dos pilares do regime democrático. Segundo 
Pagliarini e Agostini (2009), a informação e a 
democracia estão intimamente conectadas. Se uma 
for valorizada, a outra ganhará forças. No entanto, se 
alguma estiver sob ataque, a outra se tornará fraca. 

OS NÚMEROS DA LAI EM 10 ANOS

 A Controladoria-Geral da União (CGU) é o órgão 
responsável por receber os pedidos relaivos ao acesso 
de informação. De acordo com o Painel do órgão, até 
maio de 2022, 10 anos após a implementação da LAI, 
já foram recebidos mais de um milhão de solicitações 
de acesso à informação: 1.140.205, com tempo mé-
dio de resposta de 15 dias. Entre os pedidos recebidos 
-dos, 99,51% foram atendidos; 0,48% encontram-se 
em tramitação e 0,01% se tratam de casos omissos.
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AVANÇOS E OBSTÁCULOS NA IMPLEMENTAÇÃO DA LAI

 A lei de acesso à informação ganhou robustez duran-
te os anos subsequentes à sua implementação desenvol-
vendo procedimentos e regras específicas, enfatizando a 
necessidade do cumprimento do direito de acesso à infor-
mação e instituiu mecanismos de apelação e contestação 
nas seguintes situações: 

• Se o direito não for cumprido; 
• Ao publicizar a remuneração dos servidores e outras 
informações; 
• Ao permitir a solicitação de pedido de informação sem 
a identificação obrigatória;
• Ao não atribuir sigilo eterno as informações.

 O relatório "10 anos da lei de acesso à informação: de 
onde viemos e para onde vamos (2022)", produzido pela 
organização Artigo 19, faz um balanço sobre a LAI entre 
2012 e 2022 e elenca os principais avanços e obstáculos 
para a sua total efetividade.

 Os avanços, em ampla perspectiva, residem na ga-
rantia da transparência e na concessão de direitos aos ci-
dadãos. O relatório também aponta avanços, de maneira 
mais específica, em relação à permeabilidade da LAI no 
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âmbito subnacional e às formas de divulgação de infor-
mação oficial (transparência ativa e passiva).

 Foram elencados como obstáculos: os entraves 
políticos (mudanças sociopolíticas no país) e a falta de 
vontade política dos órgãos. Desse último, por sua vez, 
originam outras dificuldades, como a questão do com-
pliance. De acordo com o relatório:

“Especialistas apontaram que a falta de punição para 
órgãos e gestores públicos que desrespeitam a LAI cria 
um cenário de banalização do descumprimento da lei, 
com atrasos na resposta a pedidos de informação, por-
tais de transparência pouco eficientes e até mesmo ar-
bitrariedades para o não compartilhamento de infor-
mações públicas”.

 Associado aos obstáculos políticos, existem os 
principiológicos, que alteram a aplicação da lei. Como 
exemplo, existe o desafio sobre a conceituação do que é 
interesse público para fins de classificação da informação 
a ser publicizada. Outra questão é a infraestrutura, que 
afeta a disseminação e qualidade das informações. Um 
dos problemas refere-se à forma como os mecanismos 
de transparência foram implementados: sem orçamento 
específico e em ambiente majoritariamente virtual. A 
falta de orçamento é outro problema que impacta, especi

-cialmente, na falta de treinamento dos profissionais 
para lidar com a gestão, sistematização e disseminação 
de informações públicas.

 Além disso, o relatório apontou a dificuldade de 
implementar mecanismos da LAI nos entes subnacionais, 
principalmente em âmbito local. Foram apontados 
como obstáculos: a falta de regularização e aplicação da 
lei na esfera municipal e de capacidade para inovar na 
transparência.

A LAI E A LGPD

 A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) configura-
se enquanto um grande avanço na proteção de dados 
sensíveis, garantindo a confidencialidade e o não 
compartilhamento destes dados não publicizáveis. 
Existe, portanto, uma falha no entendimento dos 
propósitos da LGPD, principalmente no que concerne 
ao compartilhamento de dados entre órgãos da 
administração pública e quando seu uso é solicitado para 
fins de pesquisas acadêmicas, especialmente quando 
o tratamento dos dados por pesquisadores é feito de 
maneira agregada, sem a possibilidade de vincular a 
informação a quem a concedeu.
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 A partir dos dados disponibilizados pela CGU, o 
relatório “Impactos da LGPD nos pedidos da LAI ao 
governo federal” traz uma pesquisa com 2.747 pedidos 
que fundamentaram a solicitação com base na LGPD 
(pedido, resposta, recurso) no período de janeiro de 
2019 a janeiro de 2022. A pesquisa desconsiderou os 
que citaram a LGPD de modo formal, somando 1.744 
solicitações. Foi elaborada uma amostra representativa 
com 316 pedidos avaliados para identificar em qual 
ocasião havia a menção à LGPD, a fim de aferir seu grau 
de interferência no acesso às informações solicitadas.

 Os resultados mostraram que, em 84 solicitações, 
o acesso foi concedido, mas não acatado. Há casos de 
questionamento de solicitações negadas através de re-
curso, com justificativa de que a informação não existe 
no banco de dados do órgão requerido. Foi observado, 
também, que aproximadamente 10% da amostra não 
possuía dados pessoais e que o governo federal recusou 
o atendimento ao pedido argumentando que ele feria a 
LGPD.

 Segundo o relatório, a cada 04 (quatro) pedidos da 
LAI negados (total ou parcialmente) usando a LGPD 
como justificativa, 01 (um) apresenta indícios de ser in-
fundado, impedindo a transparência. O relatório con-
clui que a utilização indevida da LGPD, para amparar a

recusa ao acesso às informações públicas, tornou-se um 
entrave para a obtenção de dados através da LAI. 

A LAI NOS ENTES SUBNACIONAIS 

 A Escala Brasil Transparente (EBT), criada pela 
CGU, realizou, em sua 2ª edição, avaliações sobre a LAI 
de abril a setembro de 2020. A pesquisa aferiu a trans-
parência passiva e ativa nos estados, Distrito Federal e 
municípios com mais de 50 mil habitantes, com base em 
critérios metodológicos.
 
 A avaliação abrangeu 692 entes, que representam, 
aproximadamente, 70% da população. Foram avaliados 
a respeito de contratos, obras públicas, receitas, despe-
sas, licitações, site oficial, portal da transparência, estru-
tura organizacional, dados abertos, servidores públicos, 
despesa com diárias, regulamentação da LAI, pedidos 
e outros (transparência ativa); SIC, prazo de respostas, 
conformidade de respostas, acompanhamento de pedi-
do, recurso e outros (transparência passiva). 

Na 2ª edição, os entes evoluíram nas médias em relação 
à edição anterior, realizada em 2019. Assim sendo, os 
estados tiveram média 8,84; as capitais, 8,78; e os mu-
nicípios, 6,86. Em comparação à 1ª edição, a média dos 
estados era de 8,26; das capitais, 8,28; e dos municípios, 
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6,54. A EBT destacou que 12 entes alcançaram 10 pontos: 
Ceará; Espírito Santo; Minas Gerais; Campo Grande 
(MS); João Pessoa (PB); Linhares (ES); Londrina (PR); 
Mesquita (RJ); Recife (PE); São Pedro da Aldeia (RJ); 
Sobral (CE) e Niterói (RJ). Na 1ª edição do ranking, 
nenhum ente havia alcançado a nota máxima.

 No que se refere aos municípios, em relação à 1ª 
edição, mais municípios obtiveram notas 9 e 10, passan-
do de 12% para 18% na 2ª edição. Também ocorreram 
avanços acerca da transparência passiva: 76 entes atin-
giram nota máxima, em comparação aos 44 da edição 
anterior. Na transparência ativa, passou de 2 para 22 
entes na 2ª edição. Ainda há muito o que avançar no 
quesito transparência nos entes subnacionais.
 
 A falta de agentes públicos preparados para tratar 
as informações para que elas se tornem, de fato, publi-
cizáveis em formato inteligível para a população, além 
da falta de recursos para investir em ferramentas de 
publicação e requisição de dados são apenas alguns dos 
avanços a serem realizados para que, de fato, o acesso à 
informação pública seja implementada plenamente nos 
estados e municípios. 

PORTAL O Governo Federal atingiu a marca 
de 1 milhão de pedidos de acesso à infor-

mação desde 2012

à
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OS PRINCIPAIS DESAFIOS
DA PROPAGANDA ELEITORAL
EM 2022: PRÉ-CAMPANHA

ELEIÇÕES 2022

A propaganda eleitoral é um dos temas mais 
recorrentes na justiça eleitoral, segundo 
dados do Tribunal Superior Eleitoral. As 

irregularidades cometidas tanto na pré-campanha, 
quanto na campanha eleitoral têm sido alvo de 
inúmeros processos e condenações na justiça 
brasileira. Metodologicamente trataremos da pré-
campanha e vamos fixar pressupostos e conceitos, 
além de analisar os principais obstáculos na 
divulgação dos pré-candidatos antes do período 
eleitoral.

 O primeiro pressuposto é que haja uma sinergia 
entre o direito eleitoral e o marketing eleitoral, 
caso contrário, enquanto o marketing decola na 
propaganda, o jurídico se desespera apagando 
incêndios nos tribunais. O segundo pressuposto 
consiste em aceitar de uma vez por todas que a 
legislação eleitoral muda consideravelmente a cada 
eleição, o que requer uma constante atualização 
dos players (candidatos, assessores, consultores 
etc.) envolvidos na propaganda eleitoral. O terceiro 
pressuposto corresponde à necessidade de uma 
elevada criatividade dos players, desde que sejam 
respeitados os limites legais. Ou seja, precisamos de 
uma espécie de marketing-jurídico-eleitoral.
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 Para 2022 a campanha eleitoral ocorrerá 
entre 16/08/2022 e 01/10/2022. Nesse período os 
candidatos podem realizar atos de promoção da sua 
candidatura e pedir voto à população, basicamente. 
Antes desse período (pré-campanha) nenhum 
candidato pode pedir voto. Nas últimas eleições a 
doutrina e a jurisprudência começaram a utilizar o 
termo pré-campanha, que não possui previsão legal, 
tampouco conceito específico. Antes do período 
específico de campanha eleitoral o candidato pode e 
deve realizar atos de publicidade, sob pena de chegar 

-sado na disputa eleitoral. Existem duas regras gerais 
para a pré-campanha: 1) não pode haver pedido de 
voto, seja expresso ou tácito e 2) o que é proibido na 
campanha também é proibido na pré-campanha.

 No período de pré-campanha o pré-candidato 
(pois só é considerado candidato após o registro da 
candidatura junto à justiça eleitoral) pode realizar 
ampla divulgação dos seus feitos, características 
pessoais, formação técnica, trajetória, opinião, 
manifestação, debater, dar entrevitas etc. O que se 
deve observar é que o pré-candidato não pode utilizar 
meios de divulgação que são proibidos durante a 
campanha, por exemplo, outdoor ou o efeito outdoor 
(várias propagandas juntas que criam o mesmo efeito 
de um outdoor), muitos pré-candidatos no Brasil já 
estão sendo condenados na justiça eleitoral por essa 
prática.

 Uma forma bastante intuitiva e mais barata de 
substituir o uso de outdoor é a utilização das redes 
sociais e/ou adesivos para carros, pois além de se-
guir as regras eleitorais, o alcance acaba sendo mui-
to maior. Outro ponto muito recorrente é o uso de 
magic words, ou seja, palavras mágicas, que são ter-
mos que implicitamente pedem o voto do cidadão. Os 
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REGRAS Na pré-campanha, o pré-candidato pode realizar ampla divulgação dos seus feitos, características 
pessoais, formação técnica, trajetória, opinião, manifestação, debater, dar entrevistas e etc. O que não pode é 

utilizar meios de divulgação que são proibidos durante a campanha, a exemplo de outdoor

exemplos mais comuns são: “tamo junto com Fula-
no”, “Nessa eu confio”, “Para Pernambuco melhorar 
vamos com Beltrana”, “Juntos somos mais fortes”, 
“Conto com seu apoio”, “Precisamos unir forças para 
avançar”etc. Cada vez mais a criatividade dos play-
ers tem criado palavras mágicas que implicitamente 
pedem o voto do cidadão e todas as vezes a justiça 
eleitoral condena os pré-candidatos ao pagamento 
de multas, que em alguns casos, acabam inviabili-
zando o financiamento da campanha por causa do 
volume.

 Nem tudo é proibido na pré-campanha, o uso 
das redes sociais é um ótimo exemplo, pois no pas-
sado não se permitia o impulsionamento das posta-
gens. Tanto na pré-campanha, quanto na campanha 
eleitoral se pode utilizar o impulsionamento nas re-
des sociais para gerar maior alcance e engajamento. 
Entretanto, é importante observar que na pré-cam-
panha temos um alcance maior e um custo menor, já 
na campanha a realidade é totalmente oposta. Desde 
2020 os usuários das redes sociais podem bloquear 
toda e qualquer postagem de campanha eleitoral, de 
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forma que não aparecerá em seu feed as postagens 
com essa classificação, que no período eleitoral tor-
na-se obrigatória a identificação.

 Apesar de ser proibido o pedido de voto, desde 
15/05/2022, os pré-candidatos podem criar e divul-
gar campanhas de arrecadação de recursos finan-
ceiros para suas futuras campanhas eleitorais, as 
chamadas vaquinhas virtuais ou crowdfunding, con-
tudo, apenas os sites devidamente registrados (ex-
istem 15 sites cadastrados) na justiça eleitoral podem 
ser utilizados e todo o dinheiro arrecadado só fica 
disponível para o candidato que cumprir três requi-
sitos: 1) requerimento do registro da candidatura, 2) 
inscrição no CNPJ e 3) abertura de conta bancária 
específica para o acompanhamento da movimen-
tação financeira da campanha. Caso esses requisitos 
não sejam cumpridos, o dinheiro deve ser devolvido 
aos doadores, que são devidamente identificados.

 Por fim, destacamos dois impactos (financeiro 
e jurídico) para quem pratica propaganda irregular, 
seja antecipada ou não. Financeiramente, as multas 
variam de R$ 5.000 a R$ 25.000, ou o equivalente 
ao custo da propaganda, prevalece o de maior valor. 
Juridicamente, existe a possibilidade de se caracteri-

-zar abuso de poder econômico (caso a justiça eleito-
ral entenda que há um elevado uso de recursos ou 
pessoas, de forma a gerar desequilíbrio na disputa 
eleitoral) que pode gerar a inexigibilidade do (pré)
candidato por oito anos.

Renato Hayashi, Advogado Eleitoralista,
Cientista Político e Professor. Mestre em

Políticas Públicas pela UFPE. MBA em
Comunicação e Marketing
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A OTAN E O SEU 
PAPEL NO TABULEIRO 

INTERNACIONAL

Criação 

Após o final da Segunda Guerra Mundial, no 
contexto de disputa entre os Estados Unidos 
e URSS, foi criada uma aliança militar 

intergovernamental – a OTAN. Em tese, o objetivo da 
aliança é baseado em três aspectos: a defesa coletiva dos 
Estados membros; o impedimento do surgimento de 
grupos militares nacionalistas na Europa, com uma forte 
presença americana no continente e o encorajamento da 
integração política europeia.

 O papel adotado pelos EUA depois da segunda guerra 
foi totalmente oposto ao papel adotado após a primeira. 
quando optaram pelo isolamento. Dessa vez, novamente 
um dos países vencedores da guerra, os norte-america-
nos decidiram marcar presença no cenário mundial e 
fazer valer seus interesses – impulsionados pelo senti-
mento de insegurança de alguns países da Europa Oci-
dental. Isso significou uma revolução na política externa 
de Washington e a criação do tratado da OTAN abriu 
portas para isso.

30 PAÍSES E UM SÓ 
OBJETIVO: A GARANTIA 
DA POLÍTICA DE 
SEGURANÇA

INTERNACIONAL
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RELAÇÃO COM URSS E PACTO DE VARSÓVIA

 Em contraposição, a URSS e seus aliados do bloco 
socialista criaram o Pacto de Varsóvia, em 1955. O Pacto 
estabelecia o compromisso de ajuda mútua dos países 
participantes em casos de agressões militares contra al-
gum deles. Embora tenha sido criado com esse objetivo, 
o acordo de Varsóvia serviu principalmente para conter 
revoltas internas em seus próprios territórios.

 O período de bipolaridade entre EUA e URSS di-
vidiu o mundo. Os dois países e seus respectivos alia-
dos mantinham-se em alerta para eventuais ataques. A 
OTAN investiu em tecnologia de defesa, na produção de 
armas estratégicas e espalhou pelas fronteiras soviéticas 
sistemas de defesa de antimísseis.

 Mas, apesar dos grandes investimentos no campo 
militar e de ambos se envolverem em conflitos regionais, 
eles nunca chegaram a se enfrentar diretamente. Isso 
porque o poder bélico destrutivo que os dois países 
possuíam bloqueava um conflito direto. As consequências 
de um conflito nuclear poderiam ser irreversíveis.

 Com a Guerra Fria chegando ao final e a crise na 
União Soviética, o Pacto de Varsóvia foi extinto em 1991.

 Na fase final da Guerra Fria, a OTAN passou a 
assumir novos papéis. No início de 1990, sob demanda do 
Conselho de Segurança da ONU, a organização resolveu 
intervir no conflito da ex-Iugoslávia. Foi a primeira vez 
que agiu em território de um Estado não-membro.

 Em 2001, a OTAN anunciou de forma inédita a apli-
cação do princípio da segurança coletiva, que afirma que 
um ataque feito a um país membro seria um ataque con-
tra todos os demais. É a cláusula de solidariedade mili-
tar. Como os ataques terroristas ocorridos em setembro 
de 2001 foram considerados atos de guerra, a cláusula 
foi invocada. Por esse motivo, a OTAN participou da or-
ganização da invasão ao Afeganistão e sua ocupação.

TRUMP E NOVO FOCO 

 Durante a campanha à presidência dos Estados 
Unidos, o ex-presidente, então candidato republicano 
Donald Trump criticou muitas vezes a relevância 
da OTAN. Para ele, era injusta a baixa contribuição 
financeira de alguns países membros em comparação 
com a contribuição dos EUA. Segundo ele, o país gasta 
uma quantidade enorme de dinheiro para a defesa de 
países que estariam aptos a contribuir mais.
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 Dos 28 países que integram o bloco, apenas cinco 
cumprem a regra da organização de destinar 2% do PIB 
em defesa. Os EUA contribuem com mais de 70% da re-
ceita destinada à defesa da OTAN. Em fevereiro de 2017, 
Trump voltou atrás, ao afirmar que apoia fortemente a 
OTAN, apenas questiona o descumprimento da regra de 
contribuição por parte de alguns membros.

 Os discursos de Trump poderiam sinalizar mu-
danças, após décadas de envolvimento americano na 
segurança europeia, e também rompimento com ban-
deiras típicas do partido republicano, como o interna-
cionalismo militar e a presença forte dos EUA em con-
flitos além de seu território.

 A administração Trump também revisou outras 
alianças, como as com países asiáticos que foram grandes 
parceiros e foco da política externa americana no pós-se-
gunda guerra mundial. Por exemplo, o Japão, que man-
tém bases americanas até os dias atuais, depende dos 
EUA para sua defesa externa, assim como a Coreia do 
Sul, que mantém um tratado de defesa mútua com os 
EUA desde 1953.

OTAN NO CENTRO DA DISCUSSÃO DA GUERRA NA UCRÂNIA 

 Nos bastidores, o que parecia um movimento de re-
clusão norte-americano em relação à OTAN, se mostrou 
um passo atrás para um avanço ainda mais forte. Mes-
mo após Trump perder as eleições, a determinação do 
poderio executivo e militar dos EUA decidiu por con-
tinuar com as negociações para tomar cada vez mais es-
paços estratégicos no tabuleiro internacional – princi-
palmente no leste europeu.

 A OTAN, que já teria sido responsável pelo conflito 
em Donbass, na Ucrânia, em 2013, voltou a flertar com 
o governo ucraniano. O resultado é conhecido como o 
atual conflito entre Rússia e Ucrânia. Por mais que a 
narrativa majoritária insista que a Rússia é o agente ati-
vo do conflito, o Kremlin na prática está reagindo a uma 
determinação imperativa de manter suas fronteiras pro-
tegidas contra o avanço norte-americano. 

 Nesse imbróglio, quem sofre as consequências do 
avanço da OTAN e do ostensivo poder bélico da Rússia 
é o povo ucraniano – que se vê no meio de uma guerra 
sem um motivo claro. Mas, ele existe. E é o mais antigo 
que se possa imaginar. O poder.

Ighor Branco - Cientista Político
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O METAVERSO
DA POLÍTICA
BRASILEIRA

Como decorrência da crescente participação 
da Internet na vida das pessoas, há multidões 

habitando numa realidade paralela. É 
necessário enxergar que existem outras 

possibilidades de escolha. Certamente 
alguma mais desejável que a representada 

por ilusionistas

BRASIL
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Pergunta: dá para entender que o Homem Aranha 
tenha alguma coisa a ver com a política mundial 
e, de forma particular, com as eleições do Brasil? 

Resposta: sim, porque hoje em dia no planeta Terra e, 
por suposto, também no Brasil, uma grande parte da 
população vive em outro mundo. Um universo que tem 
sido explorado bastante nas aventuras de Peter Parker. 

Já bem antes, a obra prima de George Orwell, “1984”, 
que, curiosamente, tornou-se um campeão de 
vendas no Brasil, ia a fundo na ideia de que 
se pode controlar a mente e a vontade das 
pessoas transferindo-as para uma existência 
criada pelos controladores do poder. Matrix 
imaginou uma realidade paralela, do outro 
mundo, o virtual. O Aranhaverso, o Homem 
Aranha e algumas outras peças de ficção tratam 
de coisa parecida. Locki da Disney mostra 
diversas linhas de realidades simultâneas. 

Até certa altura, acreditava-se que isso tudo eram produ-
tos da imaginação destinados à leitura e do cinema. E só. 
Mas, fora do campo da ficção, Mark Zuckerberg mudou 
o nome da empresa do Facebook para “Meta” e anunciou 
que o Metaverso é o futuro. 

 Cogita-se que é ali que o pessoal vai ter seu lazer, vai 
se comunicar, trabalhar, habitar. É lá, portanto, que 
as pessoas vão viver. Nos dias que correm, isso tudo é 
natural e é tão real quanto uma coisa imaginária pode 
ser. 

 Como decorrência da crescente participação da In-
ternet na vida das pessoas, há multidões habitando 
numa realidade paralela. Tem gente, por exemplo, que 

compra ou aluga imóveis virtuais: aparta-
mentos, casas, terrenos localizados em lugar 
nenhum. Antigamente se dizia, para zoar 
com alguém que fez um mau negócio imo-
biliário, que ele havia comprado um terreno 
na Lua. Pois, olha, esse aí pelo menos pode 
saber onde está seu lote e como se chega lá. 
Mas, o que agora estão adquirindo são pro-
priedades que só existem na imaginação e 

na crença de quem vende e de quem compra. E o merca-
do está aquecido. Não estou brincado. Os preços estão 
subindo. E o dinheiro mais usado, claro, é virtual. Isso 
já é uma banalidade.

 O fato causa espanto a ninguém porque muita gente 
já está vivendo fora da casinha (a sua, concreta, palpável, 

“Cogita-se que é ali 
que o pessoal vai ter 
seu lazer, vai se co-
municar, trabalhar, 

habitar.” 
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está mais interessado na maneira como os outros vêm 
sua vida do que o modo como essa vida está acontecendo 
de verdade. Por exemplo: há aqueles e aquelas que, 
em viagem, praticamente não prestam atenção ao que 
estão vendo ou fazendo porque o que interessa é a foto, 
o selfie, o vídeo a ser compartilhado e de que jeito seus 
seguidores vão ver e avaliar sua viagem e sua imagem. 
Isso é mais lunático que viver no mundo da lua. Mas, 
perfeitamente compatível com o desejo de instalar uma 
loja num lugar que não existe. Não num shopping, numa 
rua, num espaço qualquer desse vasto planeta, ali onde 
você pode pôr os olhos e os pés. Mas, sim, em um sítio 
racionalmente mais descabido do que investir em Plutão. 

 No entanto, por mais que eu tente rir disso tudo, o 
fato é que o mundo alternativo está virando coisa séria. 
De bobo, Zuckerberg não tem nada. Lá no seu nascedou-
ro, a gente achava uma doideira as compras pela Inter-
net, as redes sociais, depois o Bitcoin. Tenho de admitir 
que, daqui a pouco, em vez de comprarmos em sites ou 
trabalharmos em casa ou no escritório real, estaremos 
todos incorporando um avatar próprio para trabalhar 
no nosso escritório paralelo e passear nas ruas e nas 
lojas do Metaverso. E, desde já, embora ainda com os 
instrumentos rústicos ora disponíveis, a nova maneira 
de inferirferir a existência das coisas e dos fatos atinge, 

de inferir a existência das coisas e dos fatos atinge, com 
profundidade, a política. O principal debate sobre a 
eleição presidencial no Brasil está acontecendo, atual-
mente, no Metaverso. 

 Os dois cidadãos brasileiros que aparecem no 
momento como principais candidatos à Presidência 
da República estão se regalando com as possibilidades 
oferecidas pelas realidades paralelas. Jair Bolsonaro 
andou trafegando lépido no mundo inexistente dos 
comprimidos e nebulizadores que curam a Covid, 
mundo este no qual, por consequência, as vacinas são 
dispensáveis. E professa a crença de que cessará a 
violência se a população possuir a maior quantidade 
possível de armas. Quando ele foi à Rússia e falou com 
Putin sobre suplementos agrícolas, saiu de lá propagando 
a boa nova de que sua conversa acabou com a guerra da 
Ucrânia. E há gente que acredita em tudo isso. 

 Seu opositor, Lula da Silva, vai ainda mais longe nas 
asas da imaginação. No seu próprio universo, tanto seu 
partido como ele não têm nada a ver com a colossal cor-
rupção ocorrida nos seus governos. Eles refugam os fa-
tos, a realidade concreta e indiscutível de que, já na se-
gunda metade da roubalheira, a Petrobrás foi saqueada 
por uma associação estabelecida entre os grandes em-
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preiteiros amigos de Lula com dirigentes da estatal no-
meados por ele após análise criteriosa dele e dos parti-
dos que o apoiavam. Se dúvida por acaso ainda houvesse 
quanto a isso, há algo que nem a mais ingênua criatura 
conseguiria negar: a Justiça recuperou mais de 6 bilhões 
(isso mesmo, bilhões com B de Brasil) que voltaram aos 
cofres da Petrobrás. Nem isso, porém, foi óbvio o bastan-
te para enrubescer as faces do Partido dos Trabalhadores 
ao processar o ex-juiz Sérgio Moro por ter “causado pre-
juízos à Petrobrás”. A quadrilha organizada dentro do 
governo deles assalta os cofres da empresa, comprova-
damente subtrai mais de seis bi, e, na sua versão, é o Juiz 
(aquele que descobriu e puniu e possibilitou o resgate 
do objeto do furto) é ele que causa prejuízos à Petrobrás. 
Nem no mundo da lua. Isso aí só existe, de acordo com a 
origem grega da palavra Metaverso, “além do universo”.   

 No dia a dia da ainda pré-campanha eleitoral, a 
dupla de favoritos - com suas fragilidades inatas e com 
suas extemporâneas e inconvenientes declarações – faz 
o obséquio de permitir que muitos eleitores sonhem com 
alguma outra opção fora dessa dicotomia desagradável. 
Algo assim como a possibilidade de espichar o pescoço 
para redescobrir o mundo real.
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 E recebem, aqueles dois, como contrapartida dos 
possíveis candidatos e partidos que poderiam ocupar o 
espaço gentilmente oferecido, um grande esforço para 
devolver a gentileza, batendo cabeça, dizendo um dia 
que vai e noutro que não vai, mas que talvez queira ir de 
novo. E mesmo quando se entendem quanto a necessi-
dade de ir, e ir em conjunto, não concordam sobre quem 
vai encabeçar a comitiva.

 Parece mesmo que os habitantes do mundo paralelo 
estão praticando a estratégia correta, porque a imposição 
da realidade alternativa tem atrapalhado a cabeça dos 
dirigentes partidários e penetra fundo na mente de 
uma parte significativa do povo que não consegue mais 
enxergar com nitidez onde está e o que é de fato o mundo 
real. O eleitorado está caindo na rede. Está se deixando 
convencer que, ao modo de 1984, só existem duas 
alternativas e que o eleitor que não está com uma tem de 
estar, obrigatoriamente, com a outra. Nessa realidade 
criada, só um deles pode bater o outro e este outro deve 
ser batido porque representa tudo o que cada um de nós 
não quer. 

 Aparentemente não há homem aranha que possa 
nos salvar porque ele não se interessa muito por esse 
tipo de vilões. E nem mesmo vai votar porque, no seu 
modelo atual, ele tem apenas 15 anos. 

 Mas, embora a tarefa seja ciclópica, ainda dá tempo 
de trazer o eleitorado de volta ao mundo real. Fazer a 
as pessoas enxergar que existem outras possibilidades 
de escolha e, entre elas, certamente alguma mais dese-
jável que a representada por aquele par de ilusionistas. 
O que torna isso possível é o fato de que uma campanha 
eleitoral cria energias inusitadas, capazes de alterar seu 
próprio curso inicial. Isso já aconteceu no passado e 
pode acontecer no futuro próximo.

Paulo Gouvêa da Costa, Mestre em Direito do Estado 
pela USP, Mestre em Política Pública Internacional 

(MIPP) pela Universidade Johns Hopkins, Ex-Deputa-
do Federal; atual Suplente de Senador
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CIÊNCIA POLÍTICA

STUART MILL,
UM DEFENSOR
DO LIBERALISMO
POLÍTICO

benefício intrínseco exercido à coletividade, ou seja, 
quanto maior o benefício, tanto melhor a decisão ou 
ação. 

 Defensor ferrenho da liberdade, o filósofo 
desenvolveu seu pensamento com base no princípio 
do dano. Ou seja, cada indivíduo tem o direito de agir 
como quiser, desde que suas ações não prejudiquem as 
outras pessoas. Embora esse princípio pareça simples, 
há várias implicações, como, por exemplo, danos por 
ato de omissão ou de comissão.

 Mill também encabeça a defesa pelos direitos das 
mulheres. Ele vai de encontro ao argumento da época 
que dizia que as mulheres são naturalmente piores do 
que os homens em certos aspectos e que, por isso, de-
viam ser desencorajadas e proibidas de realizarem cer-
tas coisas. Nesse sentido, Mill coloca categoricamente 
que as mulheres representam metade da população e 
devem ter os mesmos direitos dos homens, sobretudo, 
o direito de votar, já que as políticas públicas afetam à 
todos.

 Por último, o britânico também advoga sobre a 
liberdade de expressão. Ele argumenta que a liberdade 
de discurso é uma condição necessária para o progresso 

Tido como o filósofo de língua inglesa mais influ-
ente do século XIX, Stuart Mill ficou conhecido 
pela sua revisão do conceito de utilitarismo, que 

pode ser entendido como um princípio ético – no qual, 
o que determina se uma decisão ou ação é correta, é o 
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intelectual e social. 

 Se utilizando da mesma lógica argumentativa da 
sua teoria de liberdade e utilitarismo, o autor afirma 
que deve ser permitido que uma pessoa expresse publi-
camente uma opinião falsa por dois motivos: primeiro, 
os indivíduos tendem a abandonar crenças errôneas se 
elas se envolvem numa discussão aberta de ideias; e, se-
gundo, porque força outros indivíduos a reexaminar e 
reafirmar suas crenças no processo do debate, evitando 
que as opiniões se tornem dogmas.

 No entanto, ainda na sua visão, abusos na emissão 
das opiniões podem e devem ser punidos, mas quando 
de fato haja abusos, isto é, quando os limites da crítica 
forem ultrapassados e se converterem em calúnias e di-
famações ou em incitação de condutas violentas contra 
interesses de outros indivíduos.

 Dessa forma, o liberal dizia que todas nossas opiniões, 
por mais fundamentadas que fossem, não estão imunes 
ao erro. “Nunca podemos ter certeza de que seja falsa a 
opinião a qual tentamos sufocar. E se tivéssemos certeza, 
sufocá-la seria ainda assim, um mal”.

 Mill também dirige críticas às pretensões do poder 
FAMÍLIA Jonh Stuart Mill e sua filha adotiva, 

Helen Taylor
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público de tentar definir a respeito de questões de 
moralidade e de conteúdo intelectual, assim como de 
promover uma “opinião majoritária”, uma vez que tais 
práticas seriam prerrogativas para legitimidade de uma 
“tirania da maioria”, cuja essência consiste na supressão 
da individualidade. 

 Portanto, o Estado, nessa perspectiva, não seria 
um promotor de uma verdade e não deve fazer uso do 
monopólio da força para coibir opiniões, nem mesmo as 
consideradas estúpidas ou falsas, desde que não se con-
figurem criminosas.
 
 Por fim, por mais que alguns pontos da argumen-
tação de Mill sejam passíveis de discordância, não se 
deve ignorar suas críticas, colocações e ponderações 
sobre a liberdade de expressão, os direitos individuais, 
sobretudo das mulheres, e os perigos da intervenção es-
tatal. 

Ighor Branco, acadêmico de
Ciência Política da UFPE

O PENSAMENTO DE STUART MILL

Aula de História do
Pensamento Econômico - Stuart Mill
(Disponível no YouTube)

Documentário - 90 anos
do voto feminino 

(Disponível no YouTube)

LIVROS

DOCUMENTÁRIOS

Sobre a Liberdade
Jonh Stuart Mill

A Liberdade é uma obra filosófica do inglês John Stuart 
Mill publicada em 1859. Escrita depois da morte de sua 
esposa, é o resultado de parte do plano que consistia 
em gravar todas suas conclusões filosóficas.

O Utilitarismo
Jonh Stuart Mill

“Tornar feliz a vida humana(...)”: este o ideal que inspira 
John Stuart Mill e que torna instigante e enigmática a 
sua formulação da ética utilitarista. 
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EXPERIÊNCIAS INTERNACIONAIS 
MOSTRAM O MICROIMPOSTO 
COMO UM MECANISMO DE 
JUSTIÇA TRIBUTÁRIA

ECONOMIA E EMPREENDORISMO

As experiências e estudos internacionais mostram 
que a tributação sobre movimentação financeira 
não é uma excentricidade brasileira ou latino-

americana. O mundo inteiro está considerando a 
tributação por movimentação financeira e o Brasil 
não pode ficar de fora. Essa foi a tese defendida pelo 
economista e professor titular da FGV, Marcos Cintra, no 
Fórum Internacional Reforma Tributária, Simplificação 
e Justiça Social, realizado pela Coalização Brasil, durante 
eventos em São Paulo e Brasília, no mês de maio, para 
debater o papel da tributação sobre movimentação 
financeira a partir de experiências e estudos de tributação 
sobre movimentação financeira na Hungria, Estados 
Unidos, Suíça e Brasil. 
 
    A proposta do Fórum foi reposicionar o debate so-
bre a simplificação tributária e mostrar que a tributação 
sobre movimentação financeira e o microimposto estão 
em discussão em diversos países da OCDE e nos EUA.  
Foram apresentados estudos na Suíça, pelo professor 
Marc Chesney, da Universidade de Zurique, mostrando 
que o microimposto permite maior segurança e estabili-
dade econômica, reduzindo especulação e instabilidade.  
Como tributo sobre uma base ampla, com alíquota baixa 
e de forma automática é praticamente insonegável. Com 
isso, pode gerar maior justiça tributária. 
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 O estudo mostra que, se aplicado de forma ampla, 
este mecanismo representa 90% da participação sobre o 
mercado financeiro, que tem rendimentos que agregam 
pouco para a sociedade. A população geral arcaria com 
a menor parcela, cerca de 10%. A experiência da Hun-
gria, primeiro país na Europa a usar esta tributação de 
forma ampla, foi apresentada pela chefe da Unidade de 
Impostos Corporativos do Ministério das Finanças da 
Hungria, Dra. Tímea BORÓK, e pela Diretora de Fiscal-
ização, Ministério das Finanças da Hungria, Dra. Virág 
LIPTÁK. O professores Antonio Weiss, da Harvard Ken-
nedy Scholl, professor Marc Chesney, apresentou estu-
dos nos Estados Unidos. O professor Marcos Cintra fez 
palestra sobre o Imposto Único Federal como uma solu-

-ção moderna e eficaz para o sistema tributário brasileiro. 
Realizado em formato presencial com transmissão on-
line, o Fórum contou com a participação do coordenador 
da Coalizão Simples Brasil,  Flávio Rocha, dos presidente 
das Frentes Parlamentares de Serviços, Desoneração da 
Folha de Pagamento e Empreendedorismo, deputados 
Laércio Oliveira, Marcelo Freitas e Marco Bertaiolli, do 
Presidente da Febrac, Luigi Nesse; da Vice-presidente 
da Associação Nacional das Universidades Particulares 
(ANUP), Beth Guedes; do presidente da União Geral dos 
dos Trabalhadores (UGT), Ricardo Patah e do Presiden-
te do Conselho de Administração da Associação Nacion-
al de Hospitais Privados (ANAHP), Francisco Balestrin. 

JUSTIÇA FISCAL E DESENVOLVIMENTO O economista e professor titular da Fundação Getúlio Vargas, Marcos Cintra, 
debateu, entre outros pontos, acerca da tributação sobre movimentação financeira no mundo e destacou, em en-

contros em São Paulo e Brasília, que o tema deve ser pauta também no Brasil
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Uma das administrações 
mais bem-sucedidas e 

avaliadas do país, a Prefei-
tura de Salvador (BA), geri-
da desde 2013 por repre- 
sentantes do União Brasil, 
tem se destacado nacional 
e internacionalmente por 
acreditar e apostar no desen-
volvimento sustentável.

SALVADOR NA
VANGUARDA DO 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

MAIS VERDE Sede da Secretaria Municipal de Sustentabilidade, Inovação e 
Resiliência da capital baiana. Fachada de 200 metros quadrados é coberta 

por mais de 1,2 mil plantas

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
 A capital baiana, de acordo com as diretrizes do 
Acordo de Paris – tratado mundial que visa a redução 
da emissão de gases do efeito estufa –, passou a ter o 
próprio Plano de Ação Climática no final de 2020, sen-
do a primeira grande cidade da América Latina a obter 
esse reconhecimento. Entre as diversas ações e objeti-
vos elencados pelo plano está a destemida meta de neu-
tralizar as emissões de carbono em Salvador até 2049, 
quando a cidade completará 500 anos.

 O Plano de Mitigação e Adaptação às Mudanças do 
Clima (PMAMC), formulado pela Secretaria Municipal 
de Sustentabilidade e Resiliência (Secis) e financiado 
pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), 
é dividido em quatro eixos estratégicos: 

   Salvador Inclusiva
 O eixo Salvador Inclusiva insere a justiça climática 
no cerne dos objetivos do Plano, o que é reduzir riscos 
para os grupos mais vulneráveis e incluí-los numa 
espiral positiva de desenvolvimento sustentável. Além 
disso, reforça a ampla participação da população, em 
especial os grupos mais vulneráveis, na formulação, 
implementação e monitoramento de propostas para 
ação climática.
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     Verde-Azul
 Salvador deve voltar-se à preservação ambien-
tal para garantir qualidade de vida aos seus cidadãos 
e crescimento econômico sustentável. A expansão de 
áreas verdes, requalificação de habitats naturais aquáti-
cos e terrestres e a gestão eficiente de recursos naturais, 
como os rios e córregos, devem permear futuras ações 
em todos os setores da Cidade, mitigando a emissão de 
gases de efeito estufa e adaptando-se aos impactos das 
mudanças do clima.

       Resiliente
 Salvador deve voltar-se à preservação ambien-
tal para garantir qualidade de vida aos seus cidadãos 
e crescimento econômico sustentável. A expansão de 
áreas verdes, requalificação de habitats naturais aquáti-
cos e terrestres e a gestão eficiente de recursos naturais, 
como os rios e córregos, devem permear futuras ações 
em todos os setores da Cidade, mitigando a emissão de 
gases de efeito estufa e adaptando-se aos impactos das 
mudanças do clima.

        Baixo Carbono
 A Salvador de Baixo Carbono deve buscar a ma-
nutenção e inovação de seus setores produtivos, pro-
movendo uma economia de baixa emissão até alcançar 

a neutralidade. A cidade deverá incorporar esta per-
spectiva em seus futuros planos e ações como forma de 
garantir o fim de uma economia carbonizada, prevendo 
a eficiência no uso de recursos, a promoção de fontes 
renováveis de energia e inovação tecnológica.

 A agenda da sustentabilidade está presente em todos 
os aspectos da gestão pública em Salvador. O exemplo 
mais recente é o empenho da capital baiana de reforçar 
o investimento em um sistema de transporte composto 
por carros elétricos e energia 100% limpa, como o Veí-
culo Leve sobre Trilhos, mais conhecido como VLT. __
Os primeiros testes operacionais do VLT já devem ser 
realizados no primeiro semestre de 2022, sendo que a 
previsão é de que, no segundo semestre, ocorra a liber-
ação de um trecho de dois quilômetros entre as paradas 
dos bairros Calçada e Santa Luzia. Com o investimento 
de R$ 2,5 bilhões, o VLT poderá estar 100% concluí-
do já no segundo semestre de 2024 e beneficiará mais 
de 600 mil pessoas que vivem na região do subúrbio 
da capital. Sem contar a abertura de mais de dois mil 
postos de trabalho durante a realização da obra. Essa 
iniciativa da Prefeitura em promover uma mobilidade 
urbana centrada no desenvolvimento sustentável não é 
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em vão. Hoje, Salvador tem mais de 1,3 milhão de pas-
sageiros transitando diariamente na cidade. Então, 
melhorar o transporte público sem prejudicar o meio 
ambiente é regra para um gestor público responsável 
e ciente de seu dever cívico, como foram os prefeitos 
de Salvador dos últimos dez anos. Tal responsabilidade 
contribuiu para que ACM Neto (2013 a 2020) recebesse, 
em 2014, entre outros motivos, o título de prefeito mais 
bem avaliado do Brasil e o atual prefeito Bruno Reis 
ganhou mais de 80% de aprovação, em seu primeiro 
ano de mandato.

 Outro exemplo bem-sucedido de Salvador, em ter-
mos de desenvolvimento sustentável, foi o Programa 
Construções Sustentáveis (IPTU Verde e IPTU Ama-
relo), implantado em 2013. A proposta incentiva cons-  
truções sustentáveis, com 
descontos progressivos 
em taxas públicas. Quan-
to mais ecológica as cons- 
truções, menor o Imposto 
sobre a Propriedade Pre-
dial e Territorial Urbana 

(IPTU) e a Outorga Onerosa – permissão de construção 
acima do coeficiente básico de aproveitamento do ter-
reno, calculado em cima da relação entre a área do ter-
reno e a altura.

 Em outras palavras, o IPTU Verde oferece desconto 
que varia de 5% a 10% e a Outorga Onerosa, de 25% a 
45%. O Programa foi escolhido pela Cities 100, entre 56 
cidades, como uma das 100 soluções mais inovadoras 
para o combate às mudanças climáticas. Trata-se de 
uma publicação internacional, lançada a cada dois anos, 
que tem o objetivo de reunir as 100 melhores soluções 
municipais do mundo que lidam com a crise climática. 
O incentivo levou 27 construtoras a solicitar adesão ao 
IPTU Verde em Salvador.

 O IPTU Amarelo, por sua vez, visa incentivar a 
população soteropolitana a adotar energia fotovoltaica, 
uma fonte sustentável, em meio à crise energética e 
ambiental que atravessa o País. O programa oferece 
descontos de até 10% no Imposto sobre Propriedade 
Predial e Territorial Urbana das residências que utilizam 
energia solar fotovoltaica.
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AÇÕES SUSTENTÁVEIS PREMIADAS DE SALVADOR 

Nupdec 
 Os 42 Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa 
Civil, distribuídos em diversos bairros de Salvador, são 
reconhecidos pela capacidade de proteger vidas e os 
meios de subsistência de comunidades de baixa renda 
contra os eventos climáticos extremos, como as fortes 
chuvas que provocam alagamentos e deslizamentos de 
terra. O principal objetivo do projeto é informar e ca-
pacitar a população para contribuir com a redução das 
ocorrências de desastres ambientais e suas consequên-
cias.

 Na prática, a Prefeitura de Salvador vai até as comu-
nidades e todo o trabalho dos Nupdecs é realizado onde 
as pessoas estão. Isso promove o engajamento comu-
nitário, a educação populacional e capacita as pessoas a 
agirem corretamente em casos de risco, principalmente 
para a atuação em dias de emergência. Entre as ações 
implementadas, estão a criação de pontos de apoio das 
comunidades para épocas de chuvas torrenciais; infor-
mações sobre o funcionamento do sistema de alerta e 
alarme; condutas seguras para a mobilização da socie-

CAPITAL SUSTENTÁVEL IPTU Amarelo oferece descontos 
para quem adotar energia solar fotovoltaica em Salvador
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-dade local e evacuação de área de risco; entre outras. 
Essas características, segundo a Cities 100, tornam o 
projeto um modelo para outros municípios brasileiros. 

Programa Salvador Capital da Mata Atlântica 
 Lançado em 2017, o projeto dispõe sobre a utilização 
e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica 
e tem o objetivo de articular iniciativas que já estavam 
em curso com a realização de novas ações de forma in-
tegrada, promovendo o desenvolvimento da cidade em 
torno da sustentabilidade do bioma. O programa rece-
beu reconhecimento por promover a recuperação da 
vegetação típica da capital, o que aumenta sua resiliên-
cia climática. Isso significa que, investindo em ações em 
torno da Mata Atlântica, é possível tornar a cidade mais 
preparada para enfrentar as mudanças climáticas. 

Programa de Recuperação Ambiental do Parque 
Socioambiental de Canabrava
 É realizado no Parque Socioambiental de Canabra-
va, local que por cerca de 30 anos funcionou como um 
depósito a céu aberto de todos os resíduos produzidos 
na capital. Atualmente, conta com mais de 20 mil ár-
vores da Mata Atlântica plantadas, proporcionando 

UM EXEMPLO PAÍS AFORA

 Com tantos projetos e premiações por sua atuação 
no desenvolvimento sustentável, a gestão da cidade de 
Salvador é considerada um exemplo país afora. A Pre-
feitura entende que fortalecer políticas públicas em 
prol da sustentabilidade gera oportunidades de parce-
rias com a iniciativa privada para implementar ações de 
prevenção e promoção ao meio ambiente, responsabili-
dade social, bem como a adoção de políticas, processos, 
estratégias e orientações de gestão sustentáveis, além 
de fomentar o desenvolvimento econômico. 

 Além disso, os programas da capital baiana revelam 
a vocação da cidade para conduzir as melhores práticas 
de ESG (ações ambientais, sociais e de governança) e 
também o espírito político para implementar os Obje-
tivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU (ODS), 
com foco na proteção do meio ambiente e na agenda de 
mudanças climáticas. 
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INOVAÇÃO E POLÍTICA PÚBLICA 
EM DEBATE NO BRAZIL AT 
SILICON VALLEY

Uma política pública eficaz precisa ser tecnica-
mente correta, politicamente viável e capaz de 
escalar. Esses fundamentos permearam todos 

os debates no Brazil at Silicon Valley, criado com o ob-
jetivo de discutir e propor soluções para os problemas 
brasileiros, através da inovação e da tecnologia. 

 O presidente do Instituto Índigo, o ex-ministro da 
Educação Mendonça Filho, participou da conferência, 
sendo presente em debates sobre inovação, futuro do 
clima, metaverso e políticas públicas inovadoras. “Além 
de aprender e discutir sobre temas de importância 
para o Brasil, tive a oportunidade de estabelecer uma 
profícua conexão com muitos estudantes, especialistas 
e representantes de organizações públicas e privadas 
de todo o mundo, fortalecendo assim, a imagem da 
Fundação Indigo diante de importantes stakeholders”, 
afirmou.

 É comum vermos políticas públicas interessantes, 
desenvolvidas em diferentes localidades do país, que 
poderiam ser ampliadas para atender um público maior. 
Contudo, por erros no momento do planejamento, ga-
rantir a realização do projeto em larga escala se torna 
impossível. Nesse sentido, é cada vez mais necessário 
recorrer às potencialidades da inovação e do uso da tec-
nologia para ajudar a superar essas barreiras e garantir 
que uma política pública possa alcançar mais pessoas. 

 Entre as seções temáticas importantes debatidas no 
Brazil at Silicon Valley, o Futuro do Clima e Web 3.0/

No Vale do Silício estão situadas 
várias empresas de alta tecnologia, 
destacando-se na produção de cir-
cuitos eletrônicos, na eletrônica e 
informática

DESTAQUE
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tas procuraram debater sobre como a iniciativa pública 
e privada pode atuar para reduzir as emissões de gases 
de efeito estufa e avançar para um futuro sustentável. A 
seção sobre o Metaverso explicou a concepção do termo 
e como o mundo hoje está procurando se adaptar a essa 
nova realidade.  

 

 O presidente do Índigo participou de vários debates 
no Centro de Educação da Universidade de Stanford, na 
Califórnia, tendo sido convidado para palestrar sobre o 
processo de implementação da Base Nacional Comum 
Curricular e o impacto positivo dessa política públi-
ca na formação de professores, na aprendizagem, nos 
recursos didáticos e nas avaliações. Os debates foram 
conduzidos pelos professores Martin Carnoy, Douglas 
Ready e Filomena Siqueira.

 Ainda em Stanford, participou de uma reunião com 
a pesquisadora Ana Carolina Queiroz, onde aprendi 
como a realidade virtual pode contribuir para a edu-
cação, o atendimento das ODS e promoção de experiên-
cias com foco na diminuição de desigualdades educa-
cionais. E encontrou com o Fundador do RenovaBR, 
Eduardo Mufarej, para discutir o modelo de formação 
política desenvolvido pela instituição no Brasil. Além de 
ouvir sobre a metodologia desenvolvida pela instituição, 
conversaram sobre a possibilidade de serem realizadas 
parcerias entre as duas instituições para formação de 
lideranças.  

SILICON VALLEY Mendonça Filho participou da conferência e esteve 
presente em debates sobre inovação, futuro do clima, metaverso e 
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OLHARES ÍNDIGO RECOMENDA

SECRET CITY Que tal circular pelos corredores do 
poder australiano junto a uma jornalista que descobre 
conspirações e busca mais transparência? Assista a série 
“Secret City” e conta pra gente o que achou!

SÉRIES

THE CROWN No dia 8 de fevereiro de 1952, a Rainha Elizabeth 
II ascendia ao trono após a morte de seu pai, Rei George VI. Em 
2 de junho de 1953, ela foi coroada. Com 70 anos de reinado, ela 
é monarca britânica com mais tempo no poder. Em homena-
gem, aproveitamos o aniversário da coroação para indicarmos 
a série The Crown. Conheça um pouco mais da história dessa 
grande mulher!

Ordem Mundial
Henry Kissinger

Kissinger observa que nunca houve uma ordem 
mundial, mas diferentes concepções dentro das mais 
diversas civilizações sobre o que é ordem. O autor foi 
um notório político, diplomata e assessor geopolítico 
americano, e “Ordem Mundial” é descrito como seu 
resumo de pensamento sobre estratégia, história e 
política.

Armas, Germes e Aço
Jared Diamond

O autor nos leva em uma viagem através dos anos e 
conclui que a dominação de uma população acon-

tece por fundamentos militares (armas), tecnológicos 
(aço) ou nas doenças (germes).

LIVROS

DOCUMENTÁRIO

Winter on Fire

Indicado ao Oscar em 2016, aborda um tema mais 
que atual. Quando os olhares de todo o mundo se 
voltam para a tensão entre Russia e ucrânia, en-
tender uma das origens dos conflitos, ainda em 
2014, é crucial para a compreensão do cenário. 
Disponível na Netflix, retrata protestos aconteci-
dos em Kiev, de 2013 a 2014. O que começou como 
manifestação pacífica de estudantes acabou to-
mando proporções mais violentas na luta pelos 
direitos civis na Ucrânia. 
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