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Thais Bertuol
Xavier

A decisão do Tema 213 da TNU
e a sua relação com a
suficiência probatória do
formulário PPP no Juizado
Especial Federal

Previdenciário



Aqueles que atuam no Direito Previdenciário
comumente se deparam com difíceis situações
para comprovação do tempo especial, o que se
torna ainda mais complicado se o processo
tramita no Juizado Especial Federal.
O tempo especial tem como finalidade reduzir
o tempo mínimo contributivo e antecipar o
direito ao benefício de aposentadoria para
evitar danos à saúde e à integridade física do
trabalhador decorrentes da exposição habitual
e permanente aos agentes nocivos. Ele está
amparado na Constituição Federal, no artigo
201, §1º, inciso II, e é comprovado, desde 01º de
janeiro de 2004, preferencialmente pelo Perfil
Profissiográfico Previdenciário – PPP.
No âmbito do Juizado Especial Federal, este
formulário, se respeitados os requisitos
disciplinados nos §8º e 9º do Decreto 3.048/99,
com redação dada pelo Decreto 10.410/20, e os
disciplinados pela Instrução Normativa nº
77/2015 do INSS, conforme orienta a Lei
8.213/91, no seu artigo 58, §1º, possui alto valor
probante e é corriqueiramente considerado
prova suficiente para fins de comprovação do
tempo especial, dispensando a apresentação
de  laudos  técnicos e provas  complementares, 

e sendo utilizado inúmeras vezes como prova
exclusiva para embasar a fundamentação
sentencial e, consequentemente, os acórdãos
no segundo grau de jurisdição. Fala-se aqui em
“presunção de veracidade” do PPP.
Contudo, é inegável que muitas vezes o PPP
não é suficiente para caracterizar a espe-
cialidade, seja pelo erro do seu preenchimento,
sua omissão ou ainda pela sua incongruência
com a realidade laborativa, sendo um equívoco
dos julgadores decidirem tomando-o como
prova exclusiva. Tanto que se busca no pro-
cesso judicial a realização de perícia técnica,
pois seria um único ato capaz de solucionar a
lide, ou pelo menos propiciar uma decisão mais
justa. No entanto, dificilmente esta prova é
deferida, haja vista o entendimento de que o
formulário é documento suficiente e que não
cabe a Justiça Federal dirimir as suas even-
tuais irregularidades, sendo ônus do segurado
a apresentação de documentação probatória
suficiente do seu direito, as quais, comu-
mente, devem ser prévias ao ajuizamento da
ação. 
Esta situação, entretanto, desconsidera a con-
dição  vulnerável  do  segurado  na  obtenção da



prova e também afasta o Judiciário da apli-
cação dos seus poderes instrutórios na busca
da verdade real e da garantia da igualdade
entre as partes no processo judicial, o que
seria imprescindível diante da condição
hipossuficiente do segurado frente ao INSS.
Visualizando este contexto e o entendimento
que tem se formado com a jurisprudência, a
discussão foi abordada pela Turma Nacional de
Uniformização na decisão do Tema 213. Muito
embora o cerne fosse a eficácia do
equipamento de proteção, foram tecidos
breves comentários sobre o PPP e sua força
probante, o que pode indicar uma iminente
quebra de paradigma das decisões nos
Juizados Especiais.
Em suma, os Julgadores esclareceram que não
há qualquer presunção legal da veracidade do
documento. Contudo, não se pode o afastar
por completo, pois a legislação o classifica
como padrão, e se observado todos os
requisitos, em tese, seria realmente suficiente
para a comprovação da especialidade. Assim,
fundamentou-se que havendo consistente e
fundamentada impugnação sobre as informa-
ções  do PPP, seria possível oportunizar  a  pro-
dução probatória apresentando outros docu-
mentos  judicialmente  diversos do  PPP,  como

PPRA, PGR, PCMAT, PCSO, LTCAT e CAT.
Inclusive, seria possível pensar na perícia
técnica.
O Julgado também indica que é impossível
conceder a presunção lógica de veracidade,
pois mesmo que a empresa seja obrigada a
manter os laudos atualizados sob pena de
multa, a imposição legal de arcar com valores
maiores de contribuição quando do reconhe-
cimento especial de seus empregados leva os
empregadores a evitar a indicação da
exposição nociva. Como menciona o relator: “o
legislador cria um paradoxo: o direito do
segurado à aposentadoria especial depende de
uma prova produzida pela empresa que terá
sua carga tributária majorada caso o direito
seja reconhecido”.
Dito isso, está claro que a decisão busca
afastar a visão engessada de que o PPP é
suficiente para comprovação da especialidade,
bem como reconhece a responsabilidade da
empresa e os motivos que a levam a apre-
sentar documentos nem sempre condizentes
com a realidade laborativa dos empregados, o
que traz esperança aos segurados.
No entanto, a decisão ainda é omissa quanto a
pontos importantes na hora de impugnar o
documento,   bem como idealizadora quanto às



provas indicadas para comprovação da ativi-
dade especial, porque apenas menciona que a
impugnação bem fundamentada e consistente
permite a complementação da prova, mas não
especifica o que caracterizaria esta consis-
tência e fundamento hábil a garanti-la.
Ademais, quanto às provas possíveis, em que
pese indicarem a possibilidade de apresen-
tação de outros laudos, desconsideram sua
própria argumentação, que reconhece a
realização de prova unilateral e duvidosa. As
“soluções” expostas no julgamento, muito
embora indiquem uma saída para os segu-
rados, divergem da realidade destes trabalha-
dores. E em grande medida pelos mesmos
motivos que foram mencionados no julgado: os
documentos sugeridos são produzidos pela
empresa e são unilaterais.
Neste contexto, volta-se a sustentar que a
maneira mais rápida, justa e econômica, seria
a desconstituição do PPP por meio de
realização de perícia técnica, mesmo que seja
contrária ao rito do JEF e que seja necessária a 

apresentação de impugnação específica, que
esbarra em subjetivismos.
De qualquer forma, percebe-se que com esta
decisão da TNU já é possível falar em alte-
rações de entendimento acerca da suficiência
do PPP, da complementação da prova e da
hipossuficiência do segurado na obtenção
desta, mas, devido à quebra de paradigma ser
recente e se tratar de decisão em que a tese
principal não tem relação direta com a
desconstituição do PPP, não se visualiza até o
momento sua efetiva aplicação na prática
jurídica. 
Assim, mesmo com a decisão esperançosa,
ainda se faz imperiosa a modificação do
entendimento engessado na jurisprudência,
pois a sua manutenção apenas afastará o
direito processual do direito material, e
dificultará a realização do processo justo, o
que afasta os princípios do devido processo
legal, da ampla defesa, do contraditório, e
desrespeita o direito à prova, cujo resultado
será uma decisão não equânime.



NORMA
TÓPICA
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Porto Alegre

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) atualiza a
cada dois anos a lista dos procedimentos, exames e trata-
mentos com cobertura obrigatória pelos planos de saúde. A
atualização da referida lista fica a cargo do Comitê
Permanente de Regulação da Atenção à Saúde (COSAÚDE),
que conta com a participação de representantes dos
consumidores, dos prestadores de serviço de saúde, de
operadoras de planos privados de assistência à saúde, de
conselhos de profissionais de saúde, de sociedades
médicas e do corpo técnico da ANS.
Mesmo com a atualização periódica, vale referir ser possível
a incorporação extraordinária de algum exame, medica-
mento ou tratamento, como ocorreu recentemente, no ano
de 2020, com a inclusão de exames que auxiliam no
diagnóstico e tratamento do novo Coronavírus.

Paula Capra Valentini
A taxatividade (ou não) do rol de

procedimentos da ANS

Porto Alegre
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Não é de agora o expressivo aumento da judicialização das
demandas envolvendo essa questão, porquanto usuários de
planos de saúde, de forma não rara, acabam tendo negados
pedidos de cobertura de algum medicamento ou proce-
dimento justamente sob o argumento de que não estão
contidos no rol fornecido pela ANS.
Sobre esse fenômeno da judicialização, é importante
esclarecer que a 2ª Seção do STJ, composta pelas 3ª e 4ª
Turma, é responsável pelo julgamento dos temas de direito
privado envolvendo saúde suplementar.
Por muito tempo sua jurisprudência majoritária estava
sedimentada no sentido de que o rol da agência era
meramente exemplificativo, pois sua função seria apenas a
de indicar as coberturas mínimas obrigatórias, cabendo
unicamente ao médico assistente a avaliação do que seria
mais adequado para alcançar a cura ou amenizar os efeitos
da enfermidade em tratamento. Além disso, a jurisprudência
sempre considerou as deficiências regulatórias e a
defasagem de incorporação de novas tecnologias ao
sistema de saúde para firmar esse entendimento.
Ocorre que, recentemente, a 4ª Turma do Superior Tribunal
de Justiça, no julgamento do RESP nº 1.733.013/PR, mudou o
posicionamento antes consolidado, passando a entender
que o rol da ANS é taxativo. O principal argumento foi no
sentido de que a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor aos contratos de planos de saúde visa a
harmonizar os interesses das partes, sendo necessária,
assim,   a preservação do equilíbrio econômico,   financeiro e

atuarial do ajuste, o que não estaria ocor-
rendo, nessa nova linha apresentada, com
a determinação de cobertura, pelo Poder
Judiciário, de forma indiscriminada, de
todo e qualquer tratamento postulado.
 A 3ª Turma, por sua vez, após o julgamento
acima referido, manteve expressamente a
sua posição no sentido de que o rol é
meramente exemplificativo, inclusive
sendo ressaltado pelo Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino que o precedente da 4ª
Turma não vem sendo acompanhado pela
3ª Turma.
Nesse contexto, a fim de trazer uma
definição sobre o tema, o STJ, em
setembro de 2020, afetou o RESP
1.867.027/RJ para julgá-lo pelo rito dos
recursos repetitivos, tal como previsto nos
artigos 976 e seguintes do Código de
Processo Civil.
Dessa forma, resta-nos agora aguardar
que o assunto seja definitivamente jul-
gado, acabando com a insegurança jurídica
gerada aos beneficiários dos planos de
saúde, uma vez que a existência dessa
divergência interpretativa jurisprudencial
acabou gerando uma verdadeira “loteria
jurídica” quanto ao resultado desse  tipo de



processo, a depender da distribuição eletrônica do recurso.
Ou seja, caso a demanda judicial seja distribuída para
Relatores da 3ª Turma, o acesso à saúde, de forma bem mais
ampla, estaria devidamente garantido; caso a mesma situa-
ção seja distribuído para a 4ª Turma, o tratamento  pretendi-
do e necessário quando fora da listagem oficial da ANS,
estaria comprometido.

Até lá, vale referir que os Tribunais
Estaduais, em sua grande maioria, seguem
deferindo os tratamentos aos usuários,
sempre observando a devida indicação
médica e a justificativa técnica, assim
protegendo o consumidor, parte eviden-
temente hipossuficiente na relação.



Porto Alegre

A decisão pelo desfazimento do vínculo conjugal nunca é
algo fácil. Além das  questões sentimentais envolvidas, tal
desfazimento poderá vir acompanhado de  decisões acerca
dos filhos em comum e do destino do patrimônio construído
pelo  casal. Este último, quando aliado a questões profis-
sionais de um dos cônjuges, é  que será objeto do presente
artigo. 
Quando se fala em aspectos empresariais e profissionais
com reflexo direto  da dissolução de um vínculo conjugal,
chama-se a atenção para as demandas que  envolvem a
partilha de quotas de empresa constituída na vigência do
casamento,  especialmente para os casos envolvendo
sociedades limitadas.
A sociedade limitada é aquela em que há uma separação
entre  o patrimônio   social e o dos sócios e cuja  responsabi-

Caroline Bortolini
Divórcio e pertilha de quotas de

sociedade limitada

Sapucaia do Sul
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lidade é limitada ao valor de quota  integralizada. A regra é a
sociedade ser responsável com seu patrimônio pelo  cum-
primento das obrigações sociais [1].
Além disso, outra característica importante para o presente
tema, é que a  sociedade limitada, em sua maioria, é
composta por duas ou mais pessoas (sócios), que, por
disposição de vontade, estipulam regras específicas quanto
a inclusão de  cônjuges e herdeiros na sociedade, obser-
vando-se a forma regulada no contrato  social. 
Por outro lado, é cediço que a quota social possui natureza
patrimonial, o que  significa dizer que irá integrar a partilha
nos casos de divórcio ou dissolução de  união estável,
essencialmente nas relações regidas pelo regime da
comunhão  universal ou parcial de bens. Conforme bem
explicado por Douglas Phillips Freitas [2]:

Nesse ínterim, de um lado tem-se um contrato social que
veda a  titularização das quotas sociais ao cônjuge ou
companheiro não sócio e o dever de  respeitar a função
social da empresa e o affectio societatis. Por outro lado, tal
fato  não  retira o direito assegurado  ao  cônjuge ou  compa-

nheiro em partilhar dos bens em  razão da
dissolução do vínculo existente. Portanto,
cabe ao direito a resolução desta  equa-
ção. 
Embora por longo período tenha perdurado
o entendimento de que a  atividade empre-
sarial era patrimônio particular e indivisível
do adquirente, hoje os  julgadores compar-
tilham de um de novo enfoque sobre a
temática, pelo qual,  mesmo sendo pos-
sível vetar o ingresso de terceiros na
sociedade, deve ser  assegurada a indeni-
zação correspondente à meação das
quotas integralizadas no  curso do regime
de bens [3].
Desta forma, tal indenização será auferida
através da liquidação da  sociedade e
apuração dos haveres, pagando-se ao
cônjuge/companheiro o valor correspon-
dente à meação das quotas objeto de
partilha. Assim, com vistas à  preservação
da empresa, ainda que seja devida a
partilha das quotas, o Código Civil  possui
previsão para que não seja possível exigir
desde logo tal liquidação e  pagamento.
Vejamos:

Nesse contexto, dependendo do regime
de bens do casal, quando um  deles
constitui uma empresa ou acresce suas
cotas em empresa pré existente, há um
crescimento patrimonial de um dos
cônjuges ou  companheiro e, como dito,
dependendo do regime de bens, havendo  
meação, ao cônjuge ou companheiro não
sócio, surgem direitos.

Art. 1.027. Os herdeiros do cônjuge de
sócio, ou o  cônjuge do que se separou ju-



Dito isso, os sócios precisam estar cientes que até que seja
realizado o  pagamento referente às quotas, as verbas
assessórias decorrentes destas – como  participação nos
lucros – são devidos ao cônjuge/companheiro não sócio.
Outro fator importante que deve ser considerado quando da
constituição da empresa e/ou casamento/união de um dos
sócios é que, em hipótese de partilha  das quotas, por
divórcio ou dissolução da união, o não sócio poderá,
inclusive,  investigar o patrimônio da empresa, solicitando
informações, dados bancários, livros  contábeis, e demais
documentos que entender necessário, com o objetivo de que

seja averiguado o valor real da empresa e
consequentemente das quotas a serem
partilhadas
Diante de todo o exposto, demonstra-se a
importância do casal, assim  como da
sociedade analisar minuciosamente os
reflexos decorrentes de eventual 
 dissolução de vínculo conjugal de um dos
sócios, assim como estipular diretrizes 
 bem definidas acerca da integralização na
sociedade, quebra de sigilo para  apuração
de haveres e, também, o possível impacto
no patrimônio do cônjuge em  hipótese de
uma desconsideração da personalidade
jurídica.

dicialmente, não podem exigir desde logo
a parte que lhes couber na quota social,
mas concorrer à divisão periódica dos
lucros, até  que se liquide a sociedade [4].

NOTAS:
[1] V.S.D.S. Direito Empresarial. Grupo GEN, 2020. 9788597024791. Disponível
em:  https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597024791/.
Acesso em: 14 Dezembro 2020. 
[2] FREITAS. Douglas Phillipis. Partilha e Sucessão das Quotas Empresariais.
In: Direito de Família nas Questões  Empresariais. Florianópolis: 1ª Ed;
Voxlagem, 2012, p.59.
[3] Apelação Cível, Nº 70079831327, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do
RS, Relator: Rui Portanova,  Julgado em: 22-08-2019.
[4] BRASIL. Lei n. 10.406, 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Diário
Oficial da União, Brasília, DF, 11 jan.  2002. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10406compilada.htm>.
Acesso em 14  dez. 2020.



Porto Alegre

A livre concorrência é um dos alicerces da concepção
contemporânea de mercado. Erigida como um dos
princípios basilares da ordem econômica brasileira
(Constituição Federal, art. 170, IV), a concorrência se
materializa na luta entre os agentes econômicos pela
ampliação do espaço ocupado no mercado. Nessa luta
vários fatores importam. 
O preço, especialmente em mercados em que há grande
homogeneidade entre os produtos, é o mecanismo concor-
rencial por excelência: entre equivalentes, o mais barato
tende a ser o mais desejado. Entretanto, em outros mer-
cados o preço não é o fator decisivo, caracterizando-se a
chamada “diferenciação de produto”. Tradicionalmente, a
diferenciação de produto estava associada ao aprimo-
ramento das funcionalidades: um produto se destacaria dos

Rodrigo Salton Rotunno Saydelles
ESG, Concorrência e “Novo Normal”

Porto Alegre
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demais por apresentar melhor qualidade, mais bem atender
às necessidades ou por ter melhor desempenho. Entretanto,
recentemente, outros fatores começam a se tornar desejá-
veis para os consumidores. São esses os fatores ESG.
A sigla ESG (Environmental, Social and Governance)
representa hoje um diferencial para uma companhia, e
promove uma paulatina elevação dos padrões de produção
de mercadorias e dos serviços a serem oferecidos. A ideia
de ESG remonta ao Global Compact (“Pacto Global”) das
Nações Unidas, criado por iniciativa do ex-Secretário Geral
Kofi Annan. O Pacto Global traz dez princípios que são
derivados de outros documentos das Nações Unidas, como
a Declaração Universal de Direitos Humanos, a Declaração
da Organização Internacional do Trabalho, a Declaração do
Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento e, por fim, da
Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. A sua
meta é a promoção de um alinhamento de boas condutas
empresariais, elegendo práticas de mercado tidas por
valorosas e incentivando a sua propagação.
O desenvolvimento do Pacto Global se alinha à tendência
que se desenvolveu ao longo do século XX de impor limites
ao exercício da atividade econômica, que passa a ter de
observar uma série de patamares mínimos. Em termos
normativos, essa tendência pode ser vislumbrada no
surgimento do direito do trabalho, no reconhecimento de
força normativa às Constituições e a consagração de
direitos humanos, no desenvolvimento do direito ambiental
e, mais para o fim do século XX, na autonomização do direito 

do consumidor. Essa “moralização” do
exercício da atividade econômica prosse-
gue no século XXI, destacando-se a cres-
cente preocupação com a criação de
sistemas normativos de combate a cor-
rupção e à compatibilização dos meios
digitais com as garantias já asseguradas
(vide o Marco Legal da Internet e a LGPD).
Em outras palavras, é possível perceber
que as normas jurídicas já consagram um
padrão ético mínimo. Entretanto, o direito
apenas traz um piso cuja observância seria
expectável por parte de todos os agentes
de mercado.
Por essa razão, a ideia de ESG vai além:
aos poucos, cada vez mais empresas
procuram implementar práticas de gover-
nança, de política ambiental e sociais,
porém, não em decorrência do cumpri-
mento de uma obrigação legal. A cres-
cente relevância desses fatores pode ser
explicada por várias peculiaridades: desde
a conscientização de investidores até
questões meramente comerciais. Porém,
é fato que, progressivamente, os consu-
midores vêm dando maior atenção a esses
fatores, que se concretizam, inclusive, na
criação de nichos específicos de  mercado.



O exemplo mais perceptível da valorização desses fatores é
o ramo dos produtos orgânicos: apesar de tendencialmente
mais caros, há consumidores dispostos a os comprar pela
simples razão de estarem livres de agrotóxicos. Ou seja, não
se trata propriamente de um produto de qualidade
sensivelmente superior (“mais saboroso”), que caracterizaria
a clássica diferenciação de produtos. É, em verdade, a
valorização de um atributo de sustentabilidade e de saúde
que lhes é associado.  
Quando associado ao direito societário, a ESG se coloca em
um cenário de internacionalização, marcado por uma
crescente inovação institucional. Em termos práticos, se
concretiza na racionalização da utilização dos recursos
internacionais, diminuição da emissão de gases poluentes,
manejo adequado de resíduos ("environmental" -
sustentabilidade); aprimoramento das relações com
fornecedores, trabalhadores, parceiros, clientes e a
comunidade em que se insere, focando em fortalecimento
da inclusão, diversidade, segurança, saúde, privacidade e
direitos humanos (“social”) e efetivação de direitos dos
acionistas, criação de processos decisórios internos,
transparência das decisões (“governance” – governança). Em
síntese, incorporam nos processos empresariais
ponderações axiologicamente tidas por relevantes quando
do exercício da atividade econômica.
O ano de 2021 marca o início da terceira década do século
XXI. A nova década se inaugura com, ao menos, três ele-
mentos que indicam possíveis mudanças na seara econômi-

ca: perspectiva de vacinação contra o
coronavírus e o desejo de retomada da
economia, a eleição de Jon Biden (cuja
campanha foi marcada pela ênfase em
questões ambientais) e a proposta do
fórum econômico mundial do “great reset”,
numa tentativa de superação da crise
pandêmica que encerrou a década.  
A conjugação desses elementos com a
crescente preocupação com os fatores
ESG pode representar a inauguração de
um paradigma empresarial. Há, ao menos,
indícios de que a economia do “novo nor-
mal” pós-pandêmico terá um cariz diferen-
ciado. Em outras palavras, pode trazer
incentivos à valorização dos fatores de
sustentabilidade, sociais e de governança
de modo generalizado. A sedimentação de
um patamar mínimo nas normas legais
atualmente vigentes e o reconhecimento
de outros níveis de práticas empresariais
em documentos como o Pacto Global abre
o caminho para a difusão dessas, que
podem deixar de ser um fator de
diferenciação para ser, em verdade, um
“novo normal” no mercado.
Extrapolando os deveres impostos pela
legislação, os fatores ESG podem ser quali-



ficados enquanto “boas práticas” ou “práticas desejáveis”.
Todavia, para além de indicar uma nova forma de concor-
rência, podem indicar também uma nova forma de per-
cepção do exercício da atividade empresarial. A questão que
se coloca é saber se esses fatores continuarão sendo um
mero  diferencial de mercado ou se terão  difusão  suficiente

para marcar um novo paradigma produtivo,
marcado pelo aprofundamento com as
preocupações ambientais, sociais e de
governança. 
Resta aguardar.



Porto Alegre

Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Perdoem a
brincadeira, mas é dessa forma que gostaria de iniciar uma
reflexão sobre a falta de uso de estândares interamericanos
sobre direitos humanos no país. Conversando com repre-
sentantes da Advocacia, da Defensoria Pública e do
Ministério Público, que atuam em diversos temas, percebo
certo receio no uso desses estândares como fundamento de
seus pedidos, o ovo, eis que não são utilizados pelo Poder
Judiciário para fundamentar suas decisões, a galinha. Nesse
texto, pretendo defender as possibilidades de uso
pragmático e criativo desses estândares na defesa de
interesses privados e públicos, rompendo o ciclo vicioso em
que estamos todos inseridos.
Inicio esclarecendo o que estou chamando de “estândares
interamericanos sobre direitos humanos”. O   Estado brasileiro
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integra a Organização dos Estados Americanos (OEA) e
assume o dever de respeitar e garantir os direitos da pessoa
humana. Atualmente, a OEA promove a observância desse
dever a partir do Sistema Interamericano de Proteção dos
Direitos Humanos (SIDH) integrado pela Comissão
Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), com sede em
Washington DC nos Estados Unidos, e pela Corte
Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH), com sede
em San Jose na Costa Rica. O trabalho desses órgãos é
regulado pela Convenção Americana sobre Direitos
Humanos, ao lado de diversos tratados e declarações espe-
cíficos, incluindo o monitoramento da situação de direitos
humanos na região americana; a formulação de informes,
resoluções e opiniões consultivas; e o recebimento e pro-
cessamento de situações de risco ou de consumada
violação de direitos humanos. Chamo “estândares
interamericanos sobre direitos humanos” o conjunto de
tratados, declarações, informes, resoluções, opiniões con-
sultivas e decisões que, cada qual a sua maneira, informam
os deveres do Estado brasileiro em relação ao tema.
O Estado brasileiro assume deveres sobre direitos humanos
sempre que ratifica e promulga tratados relativos ao tema.
Nos termos da Constituição Federal, artigo 5º, parágrafo 3º,
esses tratados possuem status constitucional sempre que
forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em
dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos
membros. Quando não atingem tal quórum, conforme
decisão do Supremo Tribunal Federal, Recurso Estraordiná-

rio 466.343, esses tratados possuem
status infraconstitucional, mas supralegal,
e tornam inaplicável a legislação com eles
conflitantes. Assim, o conteúdo desses
tratados obriga o Estado brasileiro e pode
ser exigido de qualquer de seus agentes,
incluindo os representantes do Poder
Judiciário. Em relação ao SIDH, esses
agentes têm o dever de realizar o controle
de convencionalidade. Isso é, devem ade-
quar seus atos ao conteúdo dos tratados e
à interpretação que a eles é dada por
declarações, informes, resoluções, opi-
niões consultivas e decisões. É por isso
que os estândares interamericanos sobre
direitos humanos podem, e devem, ser
utilizados como fundamento.
São inúmeros os exemplos de estândares
interamericanos sobre direitos humanos
que podem servir de fundamento aos
pedidos que, cotidianamente, advogados,
defensores e procuradores apresentamos
ao Poder Judiciário em diferentes ramos
do Direito. Em relação ao Direito Penal, a
CIDH [1] e a Corte IDH [2] já sustentaram a
inconvencionalidade das leis de desacato
na região americana, eis que dissuadem
críticas  a  agentes  estatais pelo  temor  de



sanções administrativas e judiciais, de forma contrária ao
exercício democrático da liberdade de expressão. Sobre
Direito Empresarial, a CIDH [3] e a Corte IDH [4] já susten-
taram a convencionalidade de medidas afirmativas adota-
das por agentes públicos e privados destinadas ao combate
da desi-gualdade e à equiparação de grupos vulneráveis na
região. Também, em relação ao Direito Ambiental, a CIDH [5]  
e a Corte IDH [6] já sustentaram o dever de cooperação de
boa-fé entre agentes públicos e privados para evitar danos
sérios e irreversíveis ao meio ambiente no território de sua
jurisdição. Ainda, em relação ao Direito Digital, a CIDH e a
Organização das Nações Unidas [7] apresentaram manifes-
tação conjunta sobre o Projeto de Lei n. 2.630/2020, a lei
das Fake News, e sua relação com a liberdade de expressão
e o direito à privacidade no ambiente digital.

Evidente, apresento lista não exaustiva de
possibilidades de utilização dos estânda-
res interamericanos sobre direitos huma-
nos como fundamento no âmbito interno.
É preciso conhecê-los, para então utilizá-
los e cobrar o controle de convencionali-
dade e a eficácia dos direitos humanos dos
agentes do Estado brasileiro. Como não
integro o Poder Judiciário, faço o que me
cabe, defendendo os interesses de meus
clientes com menção aos estândares, o
ovo vem antes da galinha. Os estândares
são ferramentas úteis a interesses
públicos e privados, capazes de fazer
avançar o Brasil.

NOTAS:
[1] CIDH. Relatório sobre a compatibilidade entre as leis de desacato e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, OEA/Ser. L/V/II.88, doc. 9
rev., 17 de fevereiro de 1995, 197-212.
[2] Corte IDH. Caso Usón Ramírez v. Venezuela. Exceção preliminar, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 20 de novembro de 2009. Série C
No. 207, Parágrafo 155; e Corte IDH. Caso Palamara Iribarne v. Chile. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 22 de novembro de 2005. Série C
No 135, Parágrafo 95.
[3] CIDH. Empresas y Derechos Humanos: Estándares Interamericanos. Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y
Ambientales. 2019. Parágrafo 44.
[4] Corte IDH. Caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas v. República Dominicana. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e
Custas. Sentença de 28 de agosto de 2014. Serie C No. 282, Parágrafo 264; Corte IDH. Caso López Álvarez vs. Honduras. Mérito, Reparações e
Custas. Sentença de 1 de fevereiro de 2006. Serie C No. 141, Parágrafo 170; Corte IDH. Caso Yatama v. Nicaragua. Exceções Preliminares, Mérito,
Reparações Custas. Sentença de 23 de junho de 2005. Serie C No. 127, Parágrafo 185; Corte IDH. Caso de las Niñas Yean y Bosico v. República
Dominicana. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 8 de setembro de 2005. Série C No. 130, Parágrafo 141.
[5] CIDH. Empresas y Derechos Humanos: Estándares Interamericanos. Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y
Ambientales. 2019. Parágrafo 46.
[6] Corte IDH. Opinião Consultiva OC-23/17 de 15 de novembro de 2017. Serie A No. 23, Parágrafos 47-55..
[7] Disponível em: https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25417. Acesso em 07 de janeiro
de 2021.
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Ao analisar o acesso público à informação sanitária em
período de pandemia, podemos compreendê-lo como sendo
algo imaterial ao indivíduo e fundamental na construção de
políticas de saúde públicas eficazes. No caso do direito à
saúde, este vem contemplado dentro do campo da
democracia social, o qual, é uma das quatro partes da
divisão dos direitos fundamentais [1]. 
O direito à saúde é um direito fundamental, uma vez que
está inserido dentro da esfera de direitos sociais devendo
ser garantido a todas as pessoas sem qualquer distinção,
sendo que sua não efetivação acaba por violar outros
direitos fundamentais como o próprio direito à vida [2].
O direito fundamental à saúde está presente não só no
artigo 196 da Constituição do Brasil, mas na Carta dos
Direitos  Humanos  da  Organização das Nações Unidas  [3] a
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qual prevê o direito a saúde, bem-estar e segurança de
todos os indivíduos, além de ser elemento constante em
outras Constituições mundo afora [4].  
Não obstante a isso, o direito à informação também consti-
tui um direito humano fundamental, sob o qual os exercícios
de outros direitos dependem. Tudo isso significa dizer que o
governo tem de ser transparente no exercício de sua função
de governança, prestando as devidas informações solici-
tadas pelos cidadãos. Com isso, para que seja efetivo o
cumprimento deste direito, é imprescindível a obrigação de
publicidade e divulgação pró-ativa destas informações.
No regime jurídico brasileiro, o direito ao acesso à infor-
mação é previsto em diversas normas constitucionais que
materializam esse direito fundamental, porém quando
falamos deste sistema garantidor do acesso à informação,
ou que certa vez já foi chamado de regime jurídico da
informação, é necessário destacar os dispositivos cons-
titucionais mais específicos e às três principais normativas
infraconstitucionais existentes sobre o tema, qual seja, o
artigo 5, incisos XXXIII e LXXII e o artigo 37 da Constituição e
por fim em uma escala menor, mas não menos importante a
Lei de Acesso à Informação [5].
Latente a saúde e o acesso à informação como direitos
fundamentais inerentes a qualquer cidadão, necessário por
fim trazer a informação pública sanitária como garantia
fundamental do direito à saúde em um regime democrático,
capaz de garantir melhores políticas públicas de saúde,
como em casos de pandemia.

No caso da informação sanitária a popu-
lação de um estado possui o direito à
informação em saúde, sendo que a
compreensão pelos indivíduos das infor-
mações recebidas reveste-se de grande
importância [6]. Em tempos de pandemia
onde se é exigida uma conduta uniforme
dos Estados surge um alerta para que a
falta de informação e o seu acesso escas-
so gere um grave impacto na preservação
da saúde das pessoas, constituindo assim,
uma ameaça ao direito fundamental à vida.
O Estado na condição de detentor do
capital informacional, detém toda a capa-
cidade de produção da informação para
seu consumo ou divulgação e é através de
seu campo burocrático que produz as
informações relevantes para si e para o
cidadão. Estas informações são de suma
importância pois são centrais para a
garantia do direito à saúde, uma vez que
ajudam no desenvolvimento de protocolos
e políticas públicas de combate a doenças.
O processo de gestão da saúde exige a
tomada de decisões de grande respon-
sabilidade e até mesmo de notável rele-
vância social, portanto uma vez munido
destas  informações o estado vê  diminuído



o grau de incerteza da aplicação de uma política eficiente
em saúde.
A nível global, a Comissão Interamericana de Direitos
Humanos (CIDH) editou a resolução 01/2020 na qual asse-
gura o direito de acesso à informação pública durante a
emergência gerada pela pandemia de COVID-19 e ainda
recomendou que não haja nenhuma limitação a esse direito
baseada em razões de segurança ou ordem pública. Não
obstante a isso, a Egrégia Corte Interamericana, afirma que
os órgãos responsáveis por prestar as informações
sanitárias devem tratar com prioridade às solicitações de
acesso à informação relacionadas com a emergência de
saúde pública, e em especial, aos grupos em situação de
vulnerabilidade [7].
A escassez de informação pública sanitária dificulta o
enfrentamento a doenças capazes de atingir significati-
vamente a sociedade, já que inviabilizam o conhecimento da
população sobre protocolos de prevenção, e muitas vezes, é
por meio da internet que a população descobre quais
protocolos seguir em casos de contaminação em períodos
especiais como a pandemia de COVID-19 [8].
Assim, um reflexo da falta de informação sanitária é o
aumento da vulnerabilidade dos cidadãos face ao risco
epidemiológico, pois em uma sociedade onde somente os
técnicos possuem informação científica necessária a
compreensão do problema, expõe os cidadãos ao risco de
não cumprimento dos protocolos de segurança por
desconhecimento e desconfiança [9].

A informação sanitária não se trata so-
mente de um dever do estado ou do agente
privado, mas é um direito da população em
geral. No caso do Brasil, a participação da
sociedade tem papel fundamental
enquanto princípio orientador ao Sistema
Único de Saúde que possibilita a par-
ticipação da sociedade na formulação,
execução e fiscalização das políticas de
saúde, sendo um claro exemplo onde o
controle social e a democratização da
informação se reforçam mutuamente. O
acesso a informação sanitária cria neces-
sariamente um processo de democrati-
zação da informação, necessário como
eixo central das necessidades de saúde da
população de um Estado [10].
Dito isso, cabe esclarecer que as informa-
ções registradas e a sua necessidade de
divulgação vem a facilitar o cumprimento
dos protocolos de segurança por parte da
população em geral, dentro deste mote,
meios de comunicação, são importantes
veículos na divulgação de informações de
saúde para a maioria da população, esta
característica estrutural marca a atuação
da imprensa enquanto veículo de divulga-
ção e, simultaneamente, importante instru-



mento de formação de opinião, para algumas camadas
sociais [11].
Por fim, por assim dizer, o sistema de informação a ser
implementado deve proporcionar às equipes de saúde do
Estado informações epidemiológicas e socioeconômicas
desagregadas e distribuídas no espaço territorial local.  Tudo

isso como o intuito de gerar a obrigação de
instituir um sistema público de saúde
democrático, onde as prioridades sejam
definidas de forma pluripessoal e partici-
pativa, com mecanismos de controle so-
cial.

NOTAS:
[1]  FERRAJOLI, Luigi. Las garantias constitucionales de los derechos fundamentales. Universidad de Camerino. Itália. 2006.
[2] CAMARGO. Caroline Leite de. Saúde: um direito essencialmente fundamental. Disponível em <https://ambitojuridico.com.br/edicoes/revista-
121/saude-um-direito-essencialmente-fundamental/#:~:text=O%20direito%20%C3%A0%20sa%C3%BAde%20%C3
%A9,diversos%20outros%20direitos%20s%C3%A3o%20violados>. Acesso em 06 nov. 2020.
[3] ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS.  United Nations high commissioner for human rights. Disponível em: <https://www.oas.org/dil/port/
1948%20 Declara%C3%A7%C 3%A3o%20Universal%20dos%20 Direitos%20Humanos.pdf > Acesso em: 08 nov. 2020.
[4] CONSTITUICIÓN ARGENTINA Ley 24430 de 1994. Disponível em:< https://www.casarosada.gob.ar/images/stories/constitucion-nacional-
argentina.pdf> Acesso em: 07 nov. 2020.
[5] MENEZES, Igor Silva de. O direito fundamental à informação: uma leitura das diretrizes da lei do Acesso à Informação à luz da GIC da ciência da
informação e da arquivística. Disponível em:<file:///C:/Users/W10/Downloads/O_direito_fundamental_a_informacao_uma_l.pdf> Acesso em:
09, nov 2020.
[6] CUNHA, Amanda Camila Otovicz. O direito à informação em saúde do paciente do Sistema Único de Saúde - SUS no Rio Grande do Sul. 2012. 25
f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Informação Científica e Tecnológica em Saúde) - Instituto de Comunicação e Informação
Científica e Tecnológica em Saúde, Fundação Oswaldo Cruz / Grupo Hospitalar Conceição, Rio Grande do Sul. 2012.
[7] COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS (Costa Rica). Resolução nº 1, de 10 de abril de 2020. Pandemia e direitos humanos nas
américas. Disponível em:<https://www.oas.org/pt/cidh/decisiones/pdf/Resolucao-1-20-pt.pdf> Acesso em: 09, nov 2020.
[8] Emergência da COVID-19 sinaliza importância da informação e comunicação para a saúde. Instituto de Comunicação e Informação Cientifica e
Tecnológica em Saúde., Disponível em <https://www.icict.fiocruz.br/content/emerg%C3%AAncia-da-covid-19-sinaliza-import%C3%A2ncia-
da-informa%C3%A7%C3%A3o-e-comunica%C3%A7%C3%A3o-para-sa%C3%BAde> Acesso em: 08, nov 2020.
[9] Direito do Usuário ao acesso à Informação. Agência Nacional de Vigilência Sanitária. Disponível em
<http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/csserv/doc_esp/direito_informacao.pdf?id=19857&word=> Acesso em: 09, nov 2020.
[10] Schraiber LB, Mendes-Gonçalves RB. Necessidades de saúde e atenção primária. In: Schraiber LB, Nemes MIB, Mendes-Gonçalves RB,
organizadores. Saúde do adulto programas e ações na unidade básica. São Paulo (SP): HUCITEC; 1996. p.29-47.
[11] BARATA, Rita de Cassia Barradas. Saúde e direito à informação. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 6, n. 4, p. 385-399, Dec.  1990.   Available
from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X1990000400003&lng=en&nrm=iso>. acesso em  09  Nov.  2020.
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O Direito Internacional (DIP) é, classicamente, concebido
como ramo do direito voltado ao estudo da regulamentação
das condutas e pretensões de Estados, sendo a soberania e
a igualdade entre eles seus fundamentos básicos [2].
Historicamente, é voltado ao desenvolvimento da cultura e
da política ocidental e às noções renascentistas de
soberania e independência, sendo esse o método pelo qual
as relações interestatais se conduziriam segundo padrões
comportamentais comumente aceitos [3].
Refletindo sobre minha formação e atuação como docente e
consultora de organismo internacional, tenho analisado essa
concepção clássica de Direito Internacional enquanto um
dos principais entraves para engajar e convencer
estudantes e profissionais do Direito sobre a relevância do
DIP. Entendo que parte dessa dificuldade está baseada em
um modelo de ensino e fundamentação que levam a pres-
supor que o Direito Internacional regula apenas a relação
entre Estados, pouco impactando a vida de pessoas; que
induzem a pensar que os tribunais internacionais não im-
pactam os tribunais internos; e que reconhecem o DIP como
disciplina jurídica intrincada, cujo estudo é reservado ape-
nas a uma elite “esclarecida” fluente nos seis idiomas oficiais
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da Organização das Nações Unidas.
Aprender e ensinar um Direito Internacional desde Haia,
estando do outro lado do Atlântico, conhecer o Direito
Internacional distante da realidade e das possibilidades de
atuação do profissional do direito é algo que deve ser
questionado. Com isso, não quero defender o esquecimento
de tribunais da Holanda, ou retirar da disciplina elementos
essenciais como imunidade de jurisdição do estado
estrangeiro, zona contígua, ou Irã Vs. Estados Unidos,
tampouco busco o apagamento da doutrina clássica. Quero,
na verdade, revisitar experiências e proposições que podem
auxiliar a democratizar o aprendizado e o ensino do Direito
Internacional.
Isso porque parte dos estudantes inicia a disciplina direito
internacional compreendendo-a como “relações interna-
cionais”, como algo distante de sua realidade sócio familiar.
Nem todos os graduandos em Direito têm o passaporte
carimbado quando se matriculam em DIP, nem todos são
bilíngues ou poliglotas, não conhecem o nome de todos os
presidentes dos 193 Estados-membros da ONU. Tampouco
têm a obrigação de sabê-lo.
Nesse contexto, é importante aproximar o DIP da realidade
dos discentes. Me interessa ensiná-lo enquanto ferramenta
capaz de ser utilizada em toda a atuação do futuro
profissional, como meio para fundamentar defesas, como
lembrança de que “processos” não “terminam” neces-
sariamente no STF, como instrumento de consecução de
justiça.
Tenho observado e aplicado, ao longo dos últimos anos,  es-



tratégias que buscam entender o nível de proximidade e
experiência dos discentes com o tema. A primeira, diz
respeito à linguagem. Deixar de lado os “travaux
préparatoires” e o “treaty making power” para, respecti-
vamente, dar lugar aos “trabalhos preparatórios” e ao “poder
de celebrar tratados” não só contribui a uma maior
compreensão do conteúdo, como foge do elitismo
linguístico da disciplina.
A segunda estratégia é o direcionamento do conteúdo para
temas de Direito Internacional pragmaticamente úteis aos
estudantes e profissionais. Sem abrir mão dos conteúdos
fundamentais da disciplina, entendo ser preciso um maior
foco a temas como a competência de foros internacionais,
cogência de decisões e impacto de resoluções interna-
cionais no cotidiano. Isso quer dizer que o ensino da Corte
Internacional de Justiça não deve ser deixado de lado, mas o
foco em decisões como Nottebohm e Haya de la Torre
podem ser mais próximos daquilo que o profissional irá
enfrentar. Reconhecer o surgimento da Lei Maria da Penha
como resultado de um litígio internacional, ou a aplicação do
controle de convencionalidade da Opinião Consultiva no. 24
da Corte Interamericana de Direitos Humanos pelo STF para
garantia do nome social de pessoas transexuais são
exemplos do impacto do DIP.
A terceira estratégia são as simulações de tribunais inter-
nacionais (moot courts) e de organismos internacionais. Ao
longo dos últimos anos, participei de diferentes moot courts
e simulações da ONU,   na condição de oradora e treinadora
[4].   Simular  e  orientar de forma ativa,   as equipes  permite



compreender a potencialidade e os limites das ferramentas
internacionais.
A quarta estratégia são projetos de extensão que conferem
perspectiva de atuação internacional, como o acompanha-
mento jurídico de migrantes, refugiados e apátridas. Eles
permitem que o estudante deixe de “ser espectador da
temática migratória, tornando-se interventor das demandas
decorrentes dos fluxos” [5].
Essas estratégias não são ferramentas impassíveis de alte-
rações ou que logram, em qualquer experiência, os maiores
resultados para engajar e convencer estudantes e pro-
fissionais do Direito sobre a relevância do DIP. São
ferramentas que, para mim, tem servido para uma maior
democratização da disciplina, ou, aludindo a Paulo Freire,
demonstrando ser capaz de aprender ao ensinar, e a ensinar
ao aprender Direito Internacional.

[1] A autora faz constar que este texto não representa a opinião da Comissão Interamericana de Direitos Humanos.
[2] CASSESE, Antonio. International Law. 2nd Ed. New York: Oxford University Press, 2005, p. 5-6; BROWNLIE, Ian. Principles of Public
International Law. 7th Ed. New York: Oxford University Press, 2008, p. 289-290; BECKER LORCA, Arnulf. Mestizo International Law. A
Global Intellectual History 1842-1933. United Kingdom: Cambridge University Press, 2016, p. 37.
[3] SHAW, Malcolm N. International law. 5th Ed. New York:  Cambridge University Press, 2003, p. 13.
[4]Tenho participado da Inter-American Human Rights Moot Court Competition (American University, Estados Unidos), da Competencia
Interamericana de Derechos Humanos – CUYUM (Universidad Nacional de Cuyo, Argentina), da Phillip C. Jessup International Law Moot
Court Competition (International Law Student Association), da Competición en Litigación Internacional (Universidad de Alcalá, Espanha) e
da Competencia Jiménez de Aréchaga (Asociación Costarricense de Derecho Internacional), do UFRGSMUN e do USPMUN.
[5] ROSA, Marina de Almeida; BRITES, Pedro Vinicius Pereira; PADILHA, Yuri Debrai. A extensão como instrumento de transformação
acadêmica e promoção da dignidade de migrantes: um olhar a partir do CHEMEN. Anais Eletrônicos - 4º Seminário de Relações
Internacionais, Foz do Iguaçu, 2018.

NOTAS:
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Já tivemos a Era das Revoluções (1789-1848), A Era do Capital
(1848-1875), Era dos Impérios (1875-1914) e a Era dos Extremos,
termos cunhados por Eric Hobsbawm. Estamos caminhando
para uma nova era. Era forjada por Luiz Fernando Lucas,
advogado, palestrante, escritor e pensador; em seu livro a Era de
Integridade.  Mas o que é ser íntegro? Nas palavras do autor, ser
íntegro é ser inteiro, pleno, perfeito. Não há “meio integro”. No
início da leitura, o autor nos faz refletir como nós sociedade
chegamos até aqui, ou seja, como vivemos esta falta de
integridade. Ele aponta que vivemos tempos de dicotomia,
conflitos de ideias e ideologias, separados por lados opostos e
isto leva à angústia que se tornou um dos motivos de como
chegamos até este momento. Mas há também a falta de
confiança; na humanidade, nos governantes, em nós mesmos e a
falta de confiança leva a escassez de felicidade, visto que, nos
países considerados mais felizes, como Dinamarca e Suíça, são
os que têm o maior grau de confiança entre os cidadãos. O autor
fala que talvez ou com certeza, vamos crer que ele é utópico,
sonhador, ele até cita Lennon com sua célebre canção Imagine.
No entanto, ele nos apresenta casos de empresas que têm como
fim não apenas o lucro, mas também que utilizam os negócios
como uma força para o bem! São as chamadas B Corps. O que
nos faz ponderar que talvez, só talvez, estejamos trilhando um
caminho para integridade.
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A pandemia foi benéfica para meus hábitos de leitura, com mais tempo
disponível pude trocar as horas de trânsito lento nos 25km que me separam do
trabalho por horas de leitura, feliz da vida fiz o balanço dos livros lidos e atingir
com folga todas as minhas metas; também foi o ano que me rendi aos “clubes
de leitura online”, logo eu, que sempre achei que essa era uma atividade
intrinsecamente de encontros presenciais e de trocas olho no olho. Bom,
experimentei, gostei e no momento estou em 12 clubes, alguns bem pequenos
e próximos que eu já participava no presencial, outros bem distantes como a
oportunidade de conversar e discutir as obras direto com a autora, como no
caso do clube da Chimamanda Adichie. 
Diante de tudo isso e, sem gastar em gasolina, almoço fora de casa, etc, os
grandes beneficiários do orçamento foram os livros. Sempre fui louca por livros,
daquelas de juntar uma reserva para em outubro torrar tudo na Feira do Livro de
Porto Alegre e voltar para casa dias seguidos com mais de 10 exemplares. Eis
que me vi diante da polêmica, comprar ou não comprar pela Amazon, cuja
entrega rápida e entrega com frete grátis é tentadora, mas ao fim e ao cabo
permaneci fiel aos meus livreiros de muitos anos e juntos fomos construindo
possibilidades de entregas programadas, tanto que o Alemão, o motoboy que
vem uma ou duas vezes ao mês, me perguntou se eu lia realmente tudo isso que
estava comprando (acho que o Alemão me achou meio compulsiva). De todas
as maravilhas obviamente veio a indicação do maravilhoso Contra Amazon de
Jorge Carrión, um espanhol que didaticamente nos mostra o perigo de entregar
o nobre ofício de livreiro para as mãos de uma marketplace que vende de tudo.

Porque eu recomendo ler o “Contra Amazon” mesmo sendo
um assinante Amazon Prime
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Não se trata de um discurso vazio de ser contra tudo, contra “o imperialismo”,
etc, mas de entender do que se fala quando se fala de livros, de como esse
modelo de negócio que vende livro por um preço abaixo do valor das editoras
pode moldar o mercado editorial brasileiro e influir sobre o que está ou não
disponível para leitura. Comprar local neste momento da pandemia foi
fortalecer os parceiros locais e manter vivas as livrarias que já são tão poucas no
país, principalmente depois das quebras das duas maiores. Comprar local
significa que alguém que me conhece pode sugerir coisas que eu nem sabia
que gostaria de ler, e isso nenhum algoritmo faz, lá pelas tantas ele nos lembra
que a internet e os algoritmos são ótimos para localizar algo que eu já procuro,
mas quem me ajuda a encontrar algo que eu nem sei que preciso? experimenta
pedir no google ou na amazon, que livro você indica para uma mulher que teve
um bebê e está às voltas com o puerpério (não estou falando de manual de ser a
melhor mãe do mundo, viu???). Ou o que eu posso dar de presente para uma
senhora que ficou viúva e agora tá longe dos filhos e netos nessa quarentena?
Essas perguntas não vem de um algoritmo, é preciso sensibilidade, é preciso
um olhar humano, que só um livreiro de verdade tem.
Num país que tem menos livrarias do que a cidade de Buenos Aires, manter as
pequenas livrarias e os livreiros pode ser sim revolucionário e me orgulho de
fazer parte dessa revolução; sem hipocrisia, minha conta Amazon Prime
continua ativa, compro lá diversos livros da faculdade e recentemente uma
nova chaleira elétrica, cadernos, uma torneira nova para o jardim, ou seja tudo
aquilo que eu já sei que queria.
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GAZETA DA NORMA

Adoraríamos saber um pouco mais sobre a sua experiência
de leitura e escrita, o que você escuta nesse processo?

Divide conosco na playlist Gazeta da Norma :)

Você sabia que a Casa Norma possui um perfil no Spotify? E
o mais legal: você pode colaborar com ele. 

Segue o passo a passo:

AUMENTA O SOM:

Prontinho, agora é só aumentar o som e curtir essa
seleção especial. Para acessar nosso perfil
completo é só deslizar a tela para a esquerda. São
quatro playlists elaboradas com muito carinho
para que sua experiência de escuta seja leve e
divertida.

...

SEGUIR

Quando a câmera abrir, a aponte para o
código da imagem ao lado.

Clique no campo de busca e uma nova barra irá
surgir, perceba que nela há um ícone de câmera,

clique nele;

Clique no ícone "buscar" na parte inferior da tela
do Spotify;

Baixe e instale o Spotify em seu dispositivo, após
esse processo, efetue seu cadastro na plataforma.



D e s i g n  e
d i a g r a m a ç ã o

Por Leticia Abreu
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        VAMOS 
JUNTOS?

Nossa Gazeta é mensal.
Quer compartilhar? 
Nossa próxima edição será
fechada dia 31/01/2021.
Envie sua contribuição para
gazeta@casanorma.com.br


