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reforma do ensino médio, surge a partir da constatação que o modelo tradicional de ensino era
burocrático, desconectado da realidade e tolhia o protagonismo do jovem sobre o seu próprio
futuro. Por acreditar na urgência e relevância da proposta o então Ministro da Educação Mendonça
Filho aprovou via Medida Provisória o novo ensino médio. Na edição anterior da revista Cadernos Liberais,
nós já tínhamos apresentado a visão do ex-ministro e atual presidente do ILEC sobre o ambiente político
e os desafios que ele precisou contornar para aprovação dessa proposta.
Para começar o ano, acreditamos que seria bom aprofundarmos a discussão sobre o Novo Ensino Médio,
haja vista que 2022 é o ano de implementação obrigatória em todas as escolas do país. Com esse intuito,
a edição de janeiro nos brinda com uma coleção de artigos com o objetivo apresentar ao leitor diversas
questões relacionadas ao tema.
Em “O Ano do Novo Ensino Médio” o Ex-Ministro da Educação destaca os enormes desafios para a
implementação das mudanças em todo o país. A Historiadora Maria Ferreira, por sua vez, procura tratar
do impacto das mudanças na vida dos jovens e porque é importante garantir que eles sejam protagonistas
do seu próprio destino. Ainda sob a temática do ensino médio, a edição de janeiro apresenta mais três
artigos relacionados ao tema “o que muda com o novo ensino médio”, “A reforma do ensino médio não
poderia esperar” e “o novo ensino médio e a Política Nacional de Escolas em Tempo Integral”.
Ainda 2021, a revista Cadernos Liberais destacava que a economia seria um dos temas mais importantes
para o ano subsequente. Nessa edição de janeiro, procuramos tratar o tema com destaque a partir da
apresentação de três artigos. Em seu artigo, o acadêmico de cientista política, Ighor Branco, aborda como
as previsões econômicas impactam no comportamento dos indivíduos. O economista Ecio Costa, por sua
vez, nos apresenta dois artigos nessa edição. O primeiro apresenta o mercado de crédito de carbono e
elenca as possibilidades que o Brasil possui para melhorar sua economia enquanto ajuda na preservação
do meio ambiente. O segundo texto trata do advento da moeda digital e discute as implicações de uma
possível regulamentação das criptomoedas pelo governo brasileiro.
Ainda que educação e economia tenham sido os temas de destaque dessa edição, a revista Cadernos
Liberais de janeiro ainda apresenta ao leitor outros assuntos que podem ser de interesse do leitor como
o papel do Judiciário para além da separação do poder, a importância do Compliance na prevenção de
demandas judiciais, ambos os textos de autoria do advogado e mestre em políticas públicas Renato
Hayashi. Para fechar a edição, Ighor Branco procura desvendar quem são os grupos contrários à
vacinação da covid.

INSTITUTO LIBERDADE E CIDADANIA

O ANO DO NOVO
ENSINO MÉDIO
O Novo Ensino Médio dialoga com o jovem, com suas expectativas de vida,
suas vocações e as demandas profissionais do mercado de trabalho.
Mendonça Filho
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022 chegou e com ele a tão desejada implementação do novo ensino médio em todo o país. A
Educação brasileira terá a oportunidade de dar um grande passo na caminhada para diminuir
a distância entre a escola e o aluno, tornando o ensino médio mais próximo dos desejos dos
jovens. Sai de cena um modelo sem conexão escola/aluno, com altas taxas de evasão escolar. Entra
o novo ensino médio apontando para o futuro: divisão de conteúdo por áreas de conhecimento,
itinerário formativo, formação técnica e projeto de vida.
Estava mais que na hora dessa mudança acontecer! O país perdeu mais de 20 anos debatendo
a reforma do ensino médio sem chegar a um consenso. Em 2016 quando assumi o Ministério da
Educação afirmei que o ensino médio iria mudar e lançamos a proposta de reforma. Em 2017, o
Congresso aprovou a medida e a Lei do Novo Ensino Médio foi sancionada pelo presidente Temer,
incluída a política nacional de escola em tempo integral. Maior reforma na educação do Brasil, desde
a Lei de Diretrizes e Bases, a reforma do ensino médio era urgente e relevante. Adiá-la comprometeria
uma geração de jovens, enredada em um sistema de baixa qualidade, com os piores resultados de
aprendizagem da educação básica.
Por Lei, o novo modelo entra em vigor, a partir de agora, em todo o país. Na prática, dificuldades
de toda ordem, desde a pandemia, a mudanças no direcionamento no Ministério da Educação,
disponibilidade de recursos e organização de redes, apontam que o novo ensino médio começa
a chegar de forma desigual nas salas de aulas pelo Brasil afora. Em algumas redes já está sendo
experimentado, em outras corre o risco de não cumprir o prazo previsto.
Vale registrar o esforço, mesmo com inúmeras dificuldades, das redes de educação, dos
conselhos, das ONGs de educação, de educadores e especialistas, ao longo dos últimos cinco anos,
para cumprir as diversas etapas necessárias para a sua implementação. Os desafios são enormes
para as redes e algumas precisam de apoio para cumprir o cronograma. O Novo Ensino Médio começa
a ser implementado, de acordo com o MEC, pelas turmas do primeiro ano em 2022. Segue com as
turmas de segundo ano, em 2023 e as de terceiro ano, em 2024.
A desigualdade na implementação é muito preocupante e vai exigir uma grande mobilização
da sociedade para garantir que o ensino chegue a todos os alunos de maneira igual. O Novo Ensino
Médio é um modelo que caminha na direção certa: dialoga com o jovem, com suas expectativas de
vida, suas vocações e as demandas profissionais do mercado de trabalho. Vai impactar positivamente
a vida de milhões de jovens brasileiros. É urgente e relevante.

Mendonça Filho é ex-ministro da Educação e presidente do Instituto Liberdade e Cidadania.

O QUE MUDA COM O NOVO
ENSINO MEDIO?

M

odelo de aprendizagem focado na formação de cidadãos e
no desenvolvimento de competências e habilidades, o Novo
ensino médio entra em vigor este ano para os alunos do
primeiro ano, em 2023 para as turmas do segundo ano e, em 2024,
completa a implementação. Com disciplinas integradas em quatro
áreas do conhecimento e uma de formação técnica e profissional, o
Novo Ensino Médio possibilita que os alunos escolham itinerários
formativos de acordo com áreas de seu interesse e projetos de
vida e de carreira.
O aumento da carga horária dos estudantes, a
adoção de uma base comum curricular e a escolha dos
itinerários formativos por parte do aluno são as
principais mudanças do Novo Ensino Médio. Com
a mudança, a carga horária total ao longo dos
três anos passa de 2400 horas para 3 mil horas.
Das 3 mil horas, 1800 horas são destinadas para
as disciplinas obrigatórias da base Nacional Comum
Curricular e contemplam habilidades e competências
relacionadas às quatro áreas do conhecimento: Matemáticas
e suas Tecnologias; Linguagens e suas Tecnologias; Ciências
da Natureza e suas Tecnologias; Ciências Humanas e Sociais
Aplicadas. As 1.200 horas restantes são flexíveis e ficarão
reservadas para a Formação Técnica e Profissional.
O Novo Ensino Médio permite que os estudantes se aprofundem
nas áreas de conhecimentos específicos e que mais agregam para
o futuro profissional escolhido. Além de contribuir com o com o
desenvolvimento do projeto de vida e carreira dos alunos, já que as
escolas deverão priorizar atividades que promovam a cooperação, a
resolução de problemas, o desenvolvimento de ideias, o entendimento
de novas tecnologias, o pensamento crítico, a compreensão e o
respeito.

O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE PROTAGONISMO
DO ALUNO NO NOVO ENSINO MÉDIO E COMPETÊNCIAS
PROFISSIONAIS DO FUTURO
Protagonismo do aluno quer dizer colocar dúvidas, interesses, desejos, necessidades e
iniciativas como pontos centrais para o ensino.
Maria Ferreira

B

ase do Novo Ensino Médio, aprovado em
16/02/2017 e implementado em todas
as escolas do Brasil a partir de 2022, o
protagonismo do aluno enfatiza uma arrumação
do projeto de vida traçado pelo estudante e
compatível com as competências e ambições
dele. Parece interessante? Então, acompanhe
neste artigo as vantagens do novo ensino, não só
na escola, mas para um projeto de vida e inserção
profissional.
A juventude que termina o ensino médio
e reproduz somente o que o professor explicou,
não corresponde mais aos desafios do mundo do
trabalho atual. O profissional do futuro pergunta,
propõe, cria, toma iniciativa e se posiciona.
As pesquisas em Pedagogia e a BNCC
(Base Nacional Comum Curricular) indicam a
importância do protagonismo do aluno para
a educação, se quisermos um aprendizado
completo, estimulante e significativo.
O projeto de vida
A ideia de projeto de vida do Novo Ensino
Médio e BNCC, consiste em orientação dos alunos
para reflexões sobre os objetivos deles e em
motivá-los a serem conscientes sobre o futuro.
Essa modificação curricular, tornou o
médio mais atraente, aumentando o espaço
para o estudante se posicionar na vida e num
mundo profissional cada vez mais exigente, seja
passando pela universidade ou pela formação
técnica e profissional.
O novo ensino integra uma ampla base
de cultura comum, humanística e científica
(60% da carga horária), aberta aos desafios do
futuro, inovando com aulas de projeto de vida e
de tecnologias. Dessa forma, promete formar
pessoas autônomas, comprometidas, capazes
de resolver problemas sozinhas e em equipe,
independente da carreira que pretenda seguir.
Junto com a tecnologia, o projeto de vida é um

dos pontos altos da reforma porque compreende
que, no dia-a-dia, os problemas ultrapassam o que
se aprendia na escola e, ao contrário, envolvem
muitas outras áreas.
A partir do segundo ano, o protagonismo se torna real
e o aluno pode arrumar seu currículo diferenciado
e flexível, com base em itinerários formativos (40%
da carga horária) da BNCC, a fim de aprofundar os
conhecimentos necessários na área que escolher
abraçar depois de concluir o médio, criando, então,
o projeto de vida no processo formativo.
Os itinerários formativos são arranjos com
base em cinco àreas do conhecimento, a saber,
Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza
e suas tecnologias, Ciências Humanas e Sociais
Aplicadas, e formação técnica e profissional.
Como acontece essa escolha?
Logo que você escuta falar em protagonismo
do jovem na escola, parece que ele vai fazer tudo o
que quiser. Mas não é assim que funciona.
A escolha dos itinerários formativos não é
solitária, é feita em parceria entre professor, escola
e aluno.
Protagonismo do aluno quer dizer colocar
dúvidas, interesses, desejos, necessidades e
iniciativas como pontos centrais para o ensino.
A escola se torna um lugar seguro para expor
pensamentos e desenvolver uma visão de mundo
mais larga e crítica.
O professor tem o indispensável papel de
facilitador, sem perder a autoridade pedagógica, a
fim de despertar a curiosidade do aluno, trazendo
reflexões sobre caminhos do conhecimento.
Ambições do aluno na prática
Quando se fala em itinerários formativos,
tem-se por objetivo impactar na escola, em
contextos claros, contemplando uma metodologia
que faça conexões práticas entre as ambições do
aluno e o mundo profissional contemporêneo.

Os itinerários formativos têm potencial
de aplicar atividades de pesquisas, formulação
de hipóteses, criação de projetos, resolução de
problemas complexos. Nesse desenho, o aluno
aprende a perceber como ele atua na sociedade,
o que isso significa e como pode aplicar os
conhecimentos no mercado de trabalho, com um
olhar crítico sobre a construção histórica desse
segmento e as exigências para acessar o trabalho
do futuro, num traçado que pode ser local ou
global.
Visões de mundo
Projeto ousado e que aponta para
uma mudança de mentalidade, o Novo Ensino
Médio brasileiro tem formato semelhante ao
de países da Europa, como a França que em
2018 reformulou o Lycée, equivalente ao nosso
ensino médio, adotando um modelo de educação
também com base em itinerários formativos,
interdisciplinaridade e protagonismo do estudante,
visando proporcionar a ele compreender os
desafios do mundo contemporâneo.
Por outro lado, o Novo Ensino Médio
despertou a atenção de pesquisadores da Facultad
de Educación de la Universidad Diego Portales, do
Chile, em parceria com Lara Simielli, da Fundação
Getúlio Vargas, para um estudo comparado entre
a reforma do ensino médio no Chile e no Brasil.

Tempo do Novo Ensino Médio
Ao ensinar por competências, escolha e
resolução de problemas, o Novo Médio chegou com
mais qualidade para implementar uma formação voltada
para o aluno do que o modelo tradicional que, limitado,
não envolve o estudante ativamente, não considera as
necessidades reais dele e nem responde com plenitude
às competências de um mercado do trabalho em
permanente transformação.
Ainda é cedo para avaliar o efeitos do Novo
Ensino Médio, mas é claro que o processo de adaptação
é confuso e pode gerar desconforto, implica mudar
da cultura do conteúdo para a das competências e da
interdisciplinaridade, um redesenho sobre um modelo
de educação tradicional recente que tem um sentido
temporal, porém não corresponde mais às necessidades
do século 21.
Sem dúvidas, esse é o tempo do Novo Ensino
Médio nas escolas do Brasil para se beneficiar e viver
um paradigma de educação conectado com o aluno e
as transformações contínuas de um mundo cada vez
mais digital, porém que valoriza o debate, a criatividade,
autonomia e soluções de grupos.

Maria Ferreira, doutora em história e civilizações.

A REFORMA DO ENSINO MÉDIO
NÃO PODIA MAIS ESPERAR

O NOVO ENSINO MÉDIO E A POLÍTICA NACIONAL
DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL
O MEC investiu R$ 1,5 bilhão para estimular os 26 estados e o Distrito Federal
implantarem o modelo bem sucedido de escolas em tempo integral, gerando mais de
500 mil novas vagas.

Enquanto se debatia as mudanças, gerações de jovens estavam enredadas num um sistema
de baixa qualidade, com os piores resultados de aprendizagem da educação básica.

A

reforma do ensino médio não podia mais esperar. O país perdeu
mais de 20 anos debatendo a reforma do ensino médio sem
chegar a um consenso. Um debate que passou pelas discussões
discussões das Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio (1998),
seguiu com a mudança do Fundef para o Fundeb (2007), com o primeiro
seminário do Conselho Nacional de Secretários de Educação (2010) e
prosseguiu até se definir a diversificação e flexibilização para melhorar
a qualidade pelo Plano Nacional de Educação (2014). Em 2016, o então
ministro da Educação Mendonça Filho apresentou o projeto de reforma do
ensino médio, que virou Lei em 2017, ao ser sancionado pelo presidente
Temer, após ser aprovado pelo Congresso Nacional.
Adiar a reforma comprometeria uma geração de jovens, enredada
em um sistema de baixa qualidade, com os piores resultados de
aprendizagem da educação básica. Havia um consenso de que o modelo
de ensino médio vigente não despertava no aluno o interesse pela escola.
Seja pela defasagem entre o ensino e a realidade cotidiana, seja pela falta
de perspectiva de futuro ou pelo excesso de disciplinas.
Enquanto se debatia o tema, os indicadores sociais e de
Educação mostravam um cenário desolador: 43% dos jovens
até 19 anos não concluem o médio; 1,7 milhões dos jovens
de 15 a 24 anos nem estudam e nem trabalham; 82% dos
jovens que concluem o ensino médio não acessam
a universidade e chegam ao mundo do trabalho
sem qualificação profissional e em atividades
de baixa qualificação; o IDEB estava estagnado
desde 2011; o desempenho em português e
matemática era menor do que em 1997.
De um modelo rígido, com alto índice
de abandono escolar, o ensino médio, ao
ser reformulado, com a reforma passa
a dialogar com o jovem permitindo aos
estudantes escolherem a trajetória de
vida - o ensino superior ou a formação
técnico-profissionalizante -, a partir de
suas vocações e sonhos.
A opção pela formação técnica permite
dupla certificação: ensino médio e
técnico. Em fevereiro de 2017, o Novo
Ensino Médio virou Lei, com o prazo
de cinco anos para as redes de ensino
se adaptarem ao novo modelo e a
implementação inicia em todo o país
este ano. Começando com a primeira
série do ensino médio, a segunda
série em 2023 e a terceira série em
2024.

A

Lei do Novo Ensino Médio, sancionada pelo presidente Temer, incluiu o modelo de
escolas em tempo integral como política nacional de educação. Modelo de sucesso
iniciado em Pernambuco quando o ministro da Educação Mendonça Filho (que
fez a reforma do ensino médio), era vice-governador, as Escolas em Tempo Integral
proporcionam educação de qualidade, com menores taxas de evasão, de reprovação
e menor distorção idade-série. Em 2017, o modelo já funcionava em estados como
Amazonas e Espirito Santo.
A inclusão da política nacional de escolas em tempo integral no projeto
de reforma do ensino médio teve como objetivo nacionalizar um modelo bem
sucedido. Pela primeira vez, o MEC apoiou financeiramente os estados para
implantação de escolas em tempo integral. O MEC investiu R$ 1,5 bilhão
para estimular os 26 estados e o Distrito Federal iniciarem a implantação
desse modelo, gerando mais de 500 mil novas vagas. O objetivo era mais
que dobrar a oferta de vagas nessa modalidade e induzir o alcance da
meta do Plano Nacional de Educação que prevê até 2024, 50% das escolas
públicas e 25% dos estudantes em tempo integral.
A nova política gerou impacto importante em 2017, ano de sua
implantação, com crescimento de 20,3% no total das matrículas e alta de 22%
nas escolas públicas. A meta inicial foi superada. O número de matrículas
dessa modalidade no ensino médio mais que dobrou: de 5,5% (2016) para
(12,4%), em 2020. No ano passado, houve uma grande mobilização, que
conseguiu incluir o fomento ao ensino integral entre as prioridades da
Lei de Diretrizes Orçamentárias 2022. O que, na avaliação do ex-ministro
da Educação, Mendonça Filho, é um dos fatos mais importantes para
a educação e para o país. A LDO sancionada impede o
contingenciamento de recursos para a expansão do ensino
integral, prevista pela Política Nacional de Escolas em
Tempo Integral.
O ensino integral vem apresentando importantes
resultados. As escolas de ensino médio integral
alcançaram índices superiores no IDEB 2019 (média
4,7), se comparadas às escolas de Ensino Médio
regular (média 4,0). Essa performance superior deste
modelo se verificou em ambos os componentes do
IDEB – desempenho e rendimento – o que comprova
a elevada capacidade do modelo melhorar a
aprendizagem e, simultaneamente, reduzir as
taxas de abandono e evasão escolar.
Com os impactos negativos da
pandemia na educação, que aumentou as
deficiências de aprendizagem, bem como
abandono e evasão escolar, medidas que
garantem a continuidade de projetos
como este tornam-se ainda mais
urgentes e relevantes. Soma-se a isso o
fato de que 77,1% das escolas de Ensino
Médio Integral estão localizadas em
regiões de menor nível socioeconômico,
o que indica que o ensino integral
está chegando justamente àqueles
estudantes que estão em maior
vulnerabilidade.

PREVISÕES DA ECONOMIA BRASILEIRA EM 2022:
POR QUE AS EXPECTATIVAS IMPORTAM?
As previsões não são importantes apenas no sentido número/matemático, mas,
fundamentalmente, no sentido comportamental.
Ighor Branco

D

esvalorização do Real, inflação em alta,
crise hídrica, juros altos (que começaram
2021 em 2% e acabaram em 9.25%), o vai e
vem da pandemia, crise energética global, cadeias
de suprimento completamente desajustadas
e uma impressão desenfreada de dinheiro ao
redor do mundo. Tudo isso unido à instabilidade
política, com um governo que busca melhorar sua
avaliação por meio de aumentos em programas
sociais, sem definir qual o tamanho e origem do
gasto. Eis os desafios da economia brasileira.
Para 2022, de acordo com análises
do Fundo Monetário Internacional (FMI) e de
consultorias brasileiras, nossa economia deverá
crescer entre 0,8% e 1,9%. Em comparação, a média
de crescimento para os países emergentes está
com previsão de 5,1%. Para além do cenário difícil
de recuperação, dado os fatores já pontuados, e
a projeção objetiva das instituições econômicas,
para que servem as previsões?
Na ciência econômica, assim como na
vida, expectativa é o sentimento de antecipação
de algum acontecimento futuro – que acaba
por se traduzir em ação no tempo presente. Ou
seja, aguardando uma situação, desde já se
supõe que os agentes econômicos (as pessoas)
tomarão certas atitudes para aproveitar melhor
as oportunidades e/ou mitigar da melhor maneira
possível os danos a enfrentar.
Trocando em miúdos, as previsões
revelam mais do que os números: elas ditam as
expectativas, e, estas, por sua vez, impactam no
nosso comportamento (e do mercado como um
todo).
Na economia existem basicamente duas
teorias sobre as expectativas: a das expectativas
racionais – cuja hipótese é a de que os agentes
utilizam todos os dados atuais e previsões futuras
para tomar decisões – e a das expectativas
adaptativas – centrada na ideia de que o que
ocorrerá no futuro baseia-se no que já ocorreu no
passado.
Sem entrar no mérito qualitativo de cada uma
das duas, é importante ressaltar que ambas já
influenciaram o desenvolvimento de diagnósticos

econômicos em nosso país.
Ademais, é baseado nas expectativas que
as pessoas decidem se é momento de comprar ou
não; se farão um empréstimo ou não, entre outros
exemplos. Nesse sentido, se as expectativas são
ruins, a tendência é que o impacto negativo na
economia já seja imediato. E, então, o que afeta as
expectativas?
Primeiro, é importante ressaltar que 2022 é
ano de eleição. Isso aumenta o grau de incerteza,
resulta em mudanças de cenário e impacta
diretamente na geração de emprego e renda. Em
ano eleitoral, o mercado avalia que o governo
voltará seus olhos para a reeleição, que fugirá de
medidas muitas vezes impopulares como reformas
e que usará a máquina pública para fins políticos
– o que geralmente faz bastante mal à economia
como um todo.
Então, as expectativas são, sobretudo,
afetadas pelos sinais que os agentes dão. Isto,
por assim, tem efeito quase como uma profecia
autorrealizável.
Sabemos também que, mesmo com o
forte avanço da vacinação, a pandemia não está
totalmente resolvida. Ainda há dúvidas sobre
novas cepas do vírus, o que traz um fator adicional
de risco justamente quando precisamos lidar com
nossos problemas domésticos.
Portanto, as previsões não são importantes
apenas no sentido número/matemático, mas,
fundamentalmente, no sentido comportamental.
Será difícil convencer importantes atores do
mercado de que em 2022 o Brasil entrará no eixo.
Ao que tudo indica, a situação será levada
com a barriga – com uma melhora pontual
alavancada pela superação da pandemia – e com
a promessa de resolução para 2023. Em meio a
polarização política, a preocupação passa a ser a
seguinte: tomara que o mandatário do executivo
eleito tenha uma estratégia para melhorar as
expectativas.

Ighor Branco é acadêmico de Ciência Política da
UFPE.

O MERCADO DE CRÉDITO DE CARBONO E
SUAS OPORTUNIDADES PARA O BRASIL
A expectativa é que se movimente algo em torno de US$ 100 Bilhões até 2030
somente no Brasil.

Écio Costa

O

O Brasil tem um papel
importante, através das
suas florestas, que geram
crédito de carbono a ser
comercializado, mas
também da implantação
cada vez maior de energias
renováveis, como a eólica
e a fotovoltáica.

mercado de crédito de carbono funciona a partir de metas que organizações
internacionais e países determinam para si e para indústrias dentro de suas
fronteiras. Determinadas indústrias têm direito de poluir mais que outras e
algumas conseguem reduzir mais, gerando créditos.
Os créditos podem ser comercializados entre empresas dentro das suas
fronteiras e em todo o mundo. Empresas e pessoas podem comprar créditos de
carbono, neutralizando suas emissões. A comercialização serve como incentivo para
o desenvolvimento de projetos ambientais.
O mercado já ultrapassou o valor de US$ 200 Bilhões e o preço do crédito
de carbono, que equivale a uma tonelada de dióxido de carbono, tem crescido
exponencialmente, viabilizando muitos projetos que antes eram inviáveis por conta
de seu alto valor de investimento inicial.
A COP26 e outras reuniões internacionais sobre o meio ambiente demonstraram
que o ritmo de aquecimento global está acelerando. As práticas de ESG se tornaram
a área de maior interesse em investimentos de fundos internacionais bilionários em
busca de uma menor pegada ambiental.
O processo de cálculo e compensação representa uma oportunidade de negócios
e investimentos que ajudam a preservar as matas, rios e nossa costa, certificando as
empresas que fazem essa compensação voluntariamente. O potencial de investimentos
no Brasil é bilionário.
O ritmo de redução na velocidade do aquecimento global é importante, mas não
dá para todas as empresas reduzirem a sua poluição ao mesmo tempo. A mudança
de combustíveis fósseis para renováveis, por exemplo, tem limitações de curto prazo.
Por isso que o mercado foi criado.
A expectativa é que se movimente algo em torno de US$ 100 Bilhões até 2030
somente no Brasil. Hoje, as empresas utilizam créditos de carbono de forma voluntária.
Mas há projetos em discussão, inclusive no Congresso brasileiro, para regulamentar e
exigir a compensação.
O Brasil tem um papel importante, através das suas florestas, que geram crédito
de carbono a ser comercializado, mas também da implantação cada vez maior de
energias renováveis, como a eólica e a fotovoltaica. É importante entender que é
possível produzir e preservar.
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AS CRIPTOMOEDAS DEVEM SER REGULADAS?
A personificação desse candidato começa pelo potencial de aproximar as demais
opções ao seu projeto de representar desejos e expectativas dos eleitores insatisfeitos.

A preocupação existente é se a regulação irá acabar com esse mercado no Brasil ou se irá
permitir mais amplitude e segurança.

Écio Costa
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Congresso brasileiro está discutindo e a Câmara dos Deputados aprovou
um projeto de lei que prevê a regulamentação da prestação de serviços com
ativos virtuais. Ainda não ficou definido de quem será a competência, mas
provavelmente caberá ao Banco Central exercer tal função.
A lei considera ativo virtual a representação digital de valor que pode ser
negociada e transferida por meios eletrônicos e utilizada para pagamentos ou
investimentos. A regulação ocorrerá sobre as empresas prestadoras de serviços de
ativos virtuais em transações de terceiros.
O objetivo do Projeto de Lei é coibir que empresas ajam de má fé, com o intuito
de obter vantagem ilícita sobre prejuízo alheio, induzindo pessoas ao erro por meios
fraudulentos. O objetivo também é de combater a lavagem de dinheiro, através do
registro e repasse de informações.
Segundo a Receita Federal, há mais de R$ 127 Bilhões sendo transacionados
no Brasil e a falta de regulamentação tem provocado a possibilidade de fraudes. A
preocupação existente é se a regulação irá acabar com esse mercado no Brasil ou se
irá permitir mais amplitude e segurança.
Nos EUA, a regulação ainda não é fato, apesar de ampla discussão. As
criptomoedas não são consideradas moedas e sim reserva de valor de ativo, como
commodities agrícolas, por exemplo. Não há avanços significativos na União Europeia,
tampouco. Nem na maioria dos países avançados.
A China baniu, recentemente, quaisquer atividades de mineração de
criptomoedas em maio de 2021 e o Banco Central chinês proibiu todas as atividades
com criptomoedas em setembro de 2021. O Banco da República Popular da China
enfatiza que as criptos não são moedas legais.
O Japão foi pioneiro na regulamentação, definindo as criptos como meio
de pagamento e permitindo a compra e venda, corretagem, comissionamento e
administração de wallets. El Salvador foi mais além, criando a Lei Bitcoin, permitindo
o uso como moeda para transações e conversões.
A Receita Federal, é claro, já quer ganhar sua parte nisso, estabelecendo uma
regulamentação sobre o ganho de capital em operações que excedam R$ 35 mil por
mês, sendo tributados em 15% sobre o ganho de capital. Além disso, será possível
declarar criptos em Bens e Direitos.
Regular excessivamente fará com que esse mercado bilionário seja jogado
na obscuridade e que operações fraudulentas sejam cada vez mais incentivadas. É
preciso muito bom senso e vasto conhecimento da experiência internacional para
definir o melhor caminho a ser seguido no Brasil.
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A IMPORTÂNCIA DO COMPLIANCE NA
PREVENÇÃO DE DEMANDAS JUDICIAIS ELEITORAIS
Os principais temas de ações judiciais eleitorais são prestação de contas e propaganda
irregular. Em ambas as matérias, o compliance é fundamental para evitar erros.
Renato Hayashi
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palavra compliance está diretamente ligada ao conceito
de conformidade e o objetivo de um programa dessa
natureza é proporcionar mais controle e prevenir condutas
delituosas. No âmbito do direito eleitoral, essa pauta tem recebido
cada vez mais destaque e importância nos últimos anos em
virtude dos grandes casos de corrupção que ocorrem no Brasil
e o grande marco do compliance no âmbito da política é a lei
anticorrupção.
Por causa da dinâmica, emoção e falta de profissionais
especializados nas campanhas eleitorais, é muito comum a
prática de condutas delituosas não intencionais, o que leva a
diversas ações judiciais no âmbito da justiça eleitoral, que além
da penalidade de multa, podem deixar o candidato(a) inelegível.
Segundo os dados do Conselho Nacional de Justiça,
os principais temas das ações judiciais eleitorais são sobre
prestação de contas e propaganda irregular. Em ambas as
matérias o compliance eleitoral se torna fundamental, pois erros
na prestação de contas e erros na propaganda eleitoral são de
fácil constatação e de difícil defesa.
Em termos de prestação de contas, os principais erros
residem na falta de orientação dos responsáveis financeiros das
campanhas. Todas as despesas eleitorais devem ser regularmente
comprovadas, por meio de nota fiscal e demais documentos
contábeis, o que é ignorado inúmeras vezes ou substituídos por
meros recibos. Outro problema muito comum é a falta de gestão
desses documentos fiscais, deixar para organizar a prestação de
contas após a eleição é o maior e mais fatal dos erros.
Todas as despesas devem ser bem planejadas e
rigorosamente organizadas (receita, despesa e documentos). É
fundamental a realização de um treinamento jurídico e contábil
dos responsáveis pelos gastos das campanhas, além de um
acompanhamento diário da documentação por um profissional
qualificado. Essa simples medida preventiva proporciona uma
campanha tranquila e um pós-campanha sem surpresas, aflições,

multas ou cassação.
Em relação à propaganda eleitoral, existem dois grandes
problemas: propaganda eleitoral antecipada e propaganda
eleitoral irregular, ambos são totalmente evitáveis e de difícil
defesa judicial. A propaganda eleitoral antecipada corresponde
a realização de atos de campanha antes do prazo legal, todos
os pré-candidatos devem ter muito cuidado e orientação com
a publicidade de seus atos políticos, ou seja, é possível dar
publicidade aos atos de pré-campanha sem violar as regras
eleitorais, afinal, quem não é visto, não é lembrado.
Já a propaganda eleitoral irregular corresponde a divulgação
de propaganda em desacordo com as regras eleitorais. Após a
concretização da propaganda irregular a prova do ato é de fácil
constatação e a defesa é praticamente impossível, pois não tem
como reverter um ato ilegal.
Diante desse cenário, observamos que há uma falta de
comunicação e acompanhamento entre ordenador de despesas,
equipe de marketing eleitoral e jurídico da campanha. Planejar
e executar uma estratégia de campanha requer uma análise em
quatro dimensões: política, jurídica, marketing e contábil. Esses
são os 4 pilares para uma campanha. A sinergia entre os atores
permite a otimização do tempo e dos recursos, afinal, demandas
judiciais demandam tempo, dinheiro e desgastes políticos e
emocionais.
Com a implementação da cultura do compliance
eleitoral todos ganham, pois evitamos demandas judiciais
e economizamos tempo e recursos. Ter um programa de
compliance nas campanhas tem sido cada vez mais comum e
permite uma campanha mais organizada e dentro dos limites
legais.
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A ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA
ALÉM DA SEPARAÇÃO DOS PODERES
A tripartição dos poderes no Brasil permite um verdadeiro abuso de poder pelo judiciário. Ao mesmo tempo, a atuação do judiciário tem garantido segurança jurídica.
Renato Hayashi
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egundo a teoria da tripartição dos poderes,
temos o judiciário, o executivo e o legislativo,
cada qual com suas funções típicas, aplicar as
leis, administrar e criar leis, respectivamente. Para
garantir uma harmonia entre os poderes há o sistema
de freios e contrapesos, que permite uma fiscalização
mútua para evitar excessos.
Observa-se que nas sociedades democráticas
ocidentais não há uma harmonia entre os poderes,
como é o caso do Brasil. Nesses contextos, o
poder judiciário tem se apresentado de forma mais
empoderada em detrimento do enfraquecimento
institucional dos demais poderes.
Ao
analisar
a
Constituição
brasileira
observamos que todo o empoderamento do judiciário
tem como base legal um instituto: o controle de
constitucionalidade. Esse instituto jurídico permite
que o judiciário possa revisar todos os atos
normativos ou leis que forem criadas pelo legislativo
e pelo judiciário. Mais especificamente, o controle
de constitucionalidade pode ser difuso (qualquer juiz
pode exercer esse controle) ou concentrado (apenas
o Supremo Tribunal Federal pode exercer) e preventivo
(ainda na fase de criação da lei) ou repressivo
(quando a lei já foi criada). Portanto, o controle de
constitucionalidade garante a última palavra em todos
os atos normativos ou leis do legislativo e do executivo
(medida provisória, lei delegada, decretos, etc).
Em
contrapartida,
não
há
previsão
constitucional de ferramentas de controle do judiciário,
ou seja, não há possibilidade jurídica de o executivo
ou legislativo fiscalizarem o judiciário. Essa situação
jurídica acaba gerando uma autonomia plena do
judiciário, pois não há qualquer fiscalização financeira
ou jurídica , sempre cabendo ao Supremo Tribunal
Federal a última palavra em temas relevantes ou até
mesmo além das competências, pois a suprema corte
tem o papel exclusivo de proteger a Constituição.
Partindo da premissa de que o poder não
admite vácuo, o cenário político brasileiro tem sido de
muita omissão por parte do legislativo e do executivo

frente à questões importantes ou polêmicas, o que pode
ser atribuído ao accountability (trata-se do controle
social e institucional que os eleitos sofrem), que não
atinge diretamente o judiciário. Diante desse cenário
de omissão cria-se a necessidade/oportunidade
de o judiciário decidir questões para além da sua
competência, que podemos chamar de ativismo judicial
e judicialização da política (o que ocorre frequentemente
na saúde).
Ativismo judicial corresponde a atuação do
judiciário para a criação de direitos, ocorre quando em
uma demanda judicial a decisão acaba criando direitos
que não existem legalmente ou direitos contrários a
previsão legal. judicialização da política ocorre quando
o judiciário decide temas de natureza exclusivamente
política, que são de competência do executivo e do
legislativo.
À luz dos exemplos, temos a atuação dos
magistrados que determinam ao Sistema Único de
Saúde que financie tratamentos que estão fora da lista
incialmente prevista pelos órgãos competentes. Essa
decisão é administrativa, mas o judiciário interfere
diretamente no poder executivo (judicialização da
saúde); outro exemplo, é quando o legislativo não cria
regras específicas para a eleição e acaba o Tribunal
Superior Eleitoral criando regras e posteriormente
aplicando-as (judicialização da política); por fim, temos o
exemplo da lei maria da penha, cuja redação é específica
para se aplicar a violência doméstica contra a mulher,
quando muitos magistrados aplicam essa lei em favor
de homens vítimas de violência doméstica (ativismo
judicial).
Assim, o sistema de tripartição dos poderes
no Brasil permite duas conclusões diretas: 1) há um
verdadeiro abuso de poder pelo judiciário, que possui
total autonomia financeira e política, além de intervir
nos demais poderes e 2) a atuação do judiciário tem
se mostrado extremamente importante para trazer
segurança jurídica, uma vez que a omissão do legislativo
e do executivo produzem um caos jurídico.
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AFINAL, O QUE ESTÁ POR TRÁS DO
MOVIMENTO ANTIVACINA?
Aqueles que recusam abertamente uma ou mais vacinas o fazem por motivos
doutrinários, políticos ou naturalistas.
Ighor Branco
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e acordo com o historiador da ciência LaurentHenri Vignaud – autor do livro “Antivax:
Resistência às vacinas, do século 18 aos Nossos
Dias”, da Universidade de Bourgogne, na França –
a resistência à vacinação é um fenômeno antigo e
recorrente, que encontra adeptos tanto à esquerda
como à direita – invariavelmente, nos extremos –, e
não está ligado à falta de educação, mas ao excesso de
informação e à dificuldade de saber em que acreditar.
Os argumentos sustentados por aqueles que
não confiam em vacinas são muito diversos, assim
como os perfis sociais. Muitos têm dúvidas simples
sobre a qualidade das vacinas ou sobre os conflitos de
interesse de quem as promove. Outros desenvolvem
teorias da conspiração, dizendo que as vacinas são
feitas para adoecer, para esterilizar, ou até mesmo
matar. No meio, há aqueles que “hesitam” por impasse
entre essas duas “narrativas”.
Aqueles que recusam abertamente uma
ou mais vacinas o fazem por motivos doutrinários,
políticos ou naturalistas. Em todas as crenças, existem
certas correntes rigorosas que recusam a vacinação
em nome de um fundamento fatalista, numa espécie
de “o homem não é senhor de seu próprio destino”.
Já os que se opõem às vacinas por razões
políticas atacam as leis impositivas em nome das
liberdades individuais e da livre disposição de seus
corpos, num discurso “meu corpo, minhas regras”.
Outros, muito numerosos, contestam a eficácia
das vacinas e defendem outras terapias que vão desde
regimes de saúde a fitoterápicos e homeopatia – o
que aparece em discursos como “a imunidade natural
é superior à imunidade a vacinas” e “as doenças
nos fortalecem”. A maioria desses argumentos está
presente na sociedade desde o fim do século XVIII até
hoje.
Atualmente, existe tendência de movimentos
assim tanto na esquerda como na direita: há uma
postura “ecológica” antivacina que é bastante
esquerdista e burguesa – um modelo muito difundido

entre funcionários de empresas digitais. E há uma postura
“libertária” ou “confessional” antivacina, que é de direita,
presente sobretudo na América, em círculos religiosos
conservadores e partidários de líderes populistas como
Trump e Bolsonaro.
Nesse sentido, segundo o historiador da ciência,
a suspeita de riscos tecnológicos – porque a vacina é
um produto manufaturado – não se alimenta da falta
de informação, mas de seu excesso. É por sermos
inundados com informações e por não podermos lidar
com um décimo delas que nós duvidamos.
Quem de nós pode explicar, ainda que de forma
grosseira, como funciona algo tão difundido como um
telefone celular? Diante dessa superabundância de
quebra-cabeças técnico-científicos e de conhecimentos
que não podemos assimilar, os cidadãos fazem suas
escolhas e acreditam no que querem acreditar de acordo
com o que consideram ser do seu interesse.
A maioria confia em palavras de autoridade e no
pouco que conseguem entender de tudo o que chega a
si. Outros ficam inconformados com as respostas que
lhes são dadas e passam a duvidar de tudo, chegando
a imaginar realidades paralelas. Não é, portanto, na
ignorância que estas crenças se baseiam, mas sim
num “ônus da prova”, que pesa cada vez mais sobre os
ombros dos cidadãos contemporâneos.
Nessa “sociedade de risco”, os cidadãos são cada
vez mais incumbidos de assumir a responsabilidade por
si próprios e julgar por si próprios o que é verdadeiro e
o que é falso. Em alguns, o espírito crítico se inflama
e leva a uma forma de ceticismo radical da qual o
antivacinismo é uma consequência.
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