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Barroso critica bolsonarismo
Ministro falou sobre estratégia ‘mambembe’ de desacreditar a votação eletrônica
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Barroso não perdeu a chance de rebater declarações de Bolsonaro

N
o discurso de des-
pedida como presi-
dente do Tribunal 
Superior Eleitoral 

(TSE), o ministro Luís Ro-
berto Barroso direcionou 
mais uma mensagem con-
tundente ao presidente Jair 
Bolsonaro. Após um período 
de trégua, ele voltou a levan-
tar suspeitas em relação ao 
sistema eletrônico de vota-
ção no país. Direto, Barro-
so classificou como ‘repeti-
ção mambembe’ de Donald 
Trump, ex-presidente dos 
Estados Unidos, a estraté-
gia de desacreditar processo 
eleitoral que começará em 
outubro.

“Uma das estratégias das 
votações autoritárias em di-
ferentes partes do mundo é 
procurar desacreditar o pro-

cesso eleitoral, fazendo acu-
sações falsas e propagando 
discurso de que ‘se eu não ga-
nhar, houve fraude’. Trata-se 
de repetição mambembe do 
que fez Donald Trump nos 
Estados Unidos, procurando 

deslegitimar a vitória inequí-
voca de seu oponente e indu-
zindo multidões a acreditar 
na mentira”, declarou Barro-
so, que passa o bastão para o 
ministro Luiz Edson Fachin, 
novo presidente do TSE.

Na última sessão à frente 
da Corte, o ministro fez cla-
ra referência à caótica tran-
sição de poder nos Estados 
Unidos.

Barroso lembrou o dis-
curso feito a apoiadores em 
Brasília, nas comemorações 
pelo Dia do Exército em abril 
de 2020, em que Bolsonaro 
subiu em um carro de som 
diante de faixas que pediam 
a volta da ditadura militar e 
o fechamento do Congresso 
Nacional e do Supremo Tri-
bunal Federal (STF). Tam-
bém mencionou o desfile de 
tanques de guerra na Praça 
dos Três Poderes, em Brasí-
lia, as manifestações no fe-
riado do 7 de Setembro do 
ano passado e as ameaças 
de pedidos de impeachment 
contra membros do STF.

Caso Palmares vai para Justiça Federal
Ministro do STF transferiu ação contra Sérgio Camargo por assédio moral a servidores

O ministro Gilmar Mendes, 
do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), decidiu que a Justi-
ça do Trabalho não tem atri-
buição para processar a ação 
civil pública movida contra 
o presidente da Fundação 
Cultural Palmares, Sérgio 
Camargo, por assédio moral 
a servidores. Por determina-

ção do ministro, o caso será 
encaminhado para a Justiça 
Federal no Distrito Federal.

Foi no âmbito do processo 
que Sérgio Camargo foi afasta-
do das atividades de gestão de 
pessoal, o que o impede de no-
mear, contratar e afastar servi-
dores da entidade até segunda 
ordem. Embora tenha trans-

ferido a ação, Gilmar Mendes 
manteve a validade de todas as 
medidas determinadas até o 
momento, em razão da ‘gravi-
dade das condutas imputadas’.

“O reconhecimento da 
incompetência do Juízo de 
forma alguma afasta a gra-
vidade dos fatos que suscita-
ram a concessão da tutela de 

urgência”, escreveu.
O ministro considerou 

que, para ações envolvendo 
a relação do Poder Público 
com seus servidores, a com-
petência é da Justiça Co-
mum. “Não cabendo à Jus-
tiça trabalhista sequer dis-
cutir a legalidade da relação 
administrativa”, defendeu.
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