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JOSÉ RENATO
NALINI
ão 17.852 os bacharéis inscritos para o
183.ºConcursodeIngresso à Magistratura ora em curso no
Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo (TJ-SP).
Disputam 193 vagas já existentes
e as que vierem a ser abertas no
decorrer do certame. A Corte estadual é a maior das Américas: o
quadro de 360 desembargadores
écomplementadopormais2.160
magistrados em atuação na primeira instância.
Não se dispõe de informações
que noticiem número de inscritos superior a esse, em outros
concursos da magistratura que
serealizamBrasilafora.Eosinteressados acorreram simplesmenteporquetomaramconhecimento do edital de abertura do
certame nos sites oficiais do TJSPedaVunesp,instituiçãoencarregada da operacionalidade da
seleção.
Houve total desinteresse da
grande mídia em noticiar esse
concurso. Afinal, é mais um no
imenso rol dos processos seletivos para recrutar servidores públicos num Brasil cuja máquina
estatal cresce como nunca antes
se viu neste país.
Prover a magistratura de quadros adequados é, para a mídia,
tema irrelevante. Sempre atenta
aos deslizes de qualquer juiz, ávidapordivulgarofolclorejudicial,
asmazelasquenãopoderiamdeixar de acometer o Judiciário, instituição humana e, portanto, falível, não considera sua missão
contribuir para aprimorar essa
prestação estatal.
Não interessa divulgar que o
concurso promovido pelo Estado de São Paulo é o primeiro que
se ajusta à Resolução n.º 75, de
12/5/2009, editada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). É
a maior Justiça do Brasil a adotar
a normatividade cogente expedidapelosegundoórgãodoJudiciário, aquele denominado de “controle externo” da magistratura.
CNJ que reconheceu, depois de
décadas de críticas externas e
mea culpa endógeno, que nenhuma emenda à Constituição, nem
a mais pretensiosa legislação,
transformaria a Justiça no serviço público eficiente e efetivo como tem direito a sonhar aquele
que anseia por um novo Brasil.
A chave de conversão da Justiça em universo afinado com a
contemporaneidade é o recrutamento e o preparo de magistrados.Amelhorleiéinsuscetívelde
modificar a sociedade, se não for
aplicada por uma consciência reta. Consciência de quem assume
acondição de agente de transformação da sociedade. Igualmente
responsável – assim como os de-
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mais que exercem funções estatais – a edificar uma Pátria justa,
fraterna e solidária.
Foiporreconhecerqueosconcursospúblicosatéentãorealizados priorizavam a capacidade
mnemônica do candidato, mas
nãoconseguiamdetectar–aomenos com a eficiência desejável –
outros atributos mais importantes do que a erudição, que o CNJ
regulamentou o procedimento e
os critérios relacionados à seleção de novos juízes.
Pode parecer pouco, se considerada a metodologia de provimento do quinto constitucional
e o acesso aos tribunais superiores,cujoscritériosamídiaconhece mais do que os juízes, envolvidosnumexponencialcrescimento da demanda. Mas o concurso é
a porta de entrada natural para
quem quer fazer carreira de juiz.
Éodestinodovocacionado,aque-

Prover a magistratura
de quadros adequados
é, para a mídia, tema
sem relevância
lequenãoperdeuaindaaesperança de realizar o justo concreto.
É por isso que o concurso hoje
éum desafio à praxe estabelecida
há tantos anos e que favoreceu a
multiplicaçãodecursosdepreparação. A previsibilidade da sistemática impôs aos concurseiros a
façanhadedecorartodoouniverso da legislação, doutrina e jurisprudência. Missão hercúlea para
a prolífica produção jurídica brasileira.Comdescuido dasnoções
gerais de Direito e formação humanística, por todos consideradas “perfumaria” desnecessária.
Hoje, o futuro juiz precisa ter
noções de Sociologia do Direito
e,principalmente,deAdministraçãoJudiciária.Nãopoderádesconheceraspectosgerenciaisdaatividade judiciária, com administraçãoeeconomia.Não seesqueceu o produtor da norma de exigir gestão e gestão de pessoas. O
magistrado precisa estar atento
àstransformaçõessociais,conhecer comunicação social e a opinião pública. Debruçar-se sobre
os mecanismos de resolução, assumindocomotarefasuaestimular os sistemas não judiciais de
composição de litígios.
Em Psicologia Judiciária, pretende-sefazerocandidatoseinteressar por relacionamento interpessoal, assédio moral e assédio
sexual. Mas o ponto central é
imergir na ética, para que o futuro juiz não alegue desconhecimento dos deveres funcionais da
magistratura nem do Código de
Ética da Magistratura Nacional.
O consequencialismo entra aí:
ninguém pode decidir tecnicamente e se desinteressar pelo resultadode suadecisão no mundo
concreto.
Filosofia do Direito é também
essencial para apreender os con-
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Dilma e a liberdade
de imprensa
ceitos de justiça e de equidade, e
novamenteseintrojetardaconexão íntima entre Direito e moral.
Enfim, quebraram-se os paradigmas da memorização pura e simples,rumoàtentativadeseproceder a uma revolução judiciária da
qual a nacionalidade colherá os
frutos ao longo do tempo.
O CNJ exerceu a sua função de
aprimorar o Judiciário e o TribunaldeJustiçadeSãoPaulosepropõe a adequar-se à normativa,
comadequaçãoàrealidadesingular desta unidade da Federação.
SeráqueemqualqueroutroEstado há concurso cujo interesse resulte em concreta inscrição de
quase 18 mil concorrentes?
Tudoissonãofazpartedointeresse da grande mídia. Os espaços são destinados às páginas inteirasdepublicidade,comdestaque para a consolidação da era
automobilística. O carro é muito mais importante do que as
pessoas.
A irrelevância do tema não impediu que o Tribunal de Justiça
bandeirante, no exato cumprimento de seu dever, procurasse
acertar o passo com as legítimas
exigênciasdopovo,queaindaenxerga no Judiciário a derradeira
esperança de ver restaurado o
seu direitolesado.Se vieralograr
algum êxito, as futuras gerações
o sentirão e isso é o verdadeiramente relevante na árdua, frustrante e, mesmo assim, urgente
reconstrução da democracia.
✽
DESEMBARGADOR DO TJ-SP,
FOI PRESIDENTE DA ACADEMIA
PAULISTA DE LETRAS

✽
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CARLOS ALBERTO
DI FRANCO
a celebração dos
90 anos da Folha
de S.Paulo, a presidente Dilma
Rousseff, armada de um texto
sem ambiguidades, resgatou o
clima de respeito e de compreensão que, sem prejuízo da
necessária independência, devecaracterizaraconvivênciaentreopoderpúblicoeaimprensa
numa sociedade democrática.
“Uma imprensa livre, pluralistaeinvestigativaéimprescindível para um país como o nosso. (…) Devemos preferir o som
das vozes críticas da imprensa
livre ao silêncio das ditaduras”,
disse a presidente da República
no evento comemorativo de
um importante jornal. Essas
mesmas palavras ela já havia dito quando, recém-eleita, pronunciou seu primeiro discurso.
O pronunciamento feito na
Sala São Paulo diante de uma
plateia de 1.200 convidados teve forte carga simbólica. Dilma,
defato,assumiuuminequívoco
compromisso com a liberdade
de imprensa e de expressão. E
sinalizou uma positiva ruptura
com o passado recente de permanente ataque à liberdade de
imprensa, ao jornalismo independente e aos formadores de
opinião.
Esta coluna, com frequência,
criticou a então candidata Dilma Rousseff, sobretudo por sua
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Família Roriz: tal pai, tal filha

suposta atuação na primeira edição do 3.º Plano Nacional de DireitosHumanos(PNDH-3). Mas
a honestidade intelectual e o dever de isenção, pré-requisitos de
quem pretende fazer jornalismo
ético, me obrigam a reconhecer
o saldo francamente favorável
do início do governo de Dilma
Rousseff.
Sua posição em relação ao Irã
e às ditaduras que pisoteiam os
direitos humanos está bem distante da ambiguidade do governoanterior.Suafirmezanaquestão do novo salário mínimo também foi emblemática. Dilma,
não obstante as dificuldades de
navegação nas águas da política
fisiológica, demonstra autoridade e rapidez de decisão. Agora, a
presidente da República manifesta clara percepção da importância do pluralismo informativo e da investigação jornalística

O dever de isenção me
obriga a reconhecer o
saldo favorável neste
início de governo
como cimento da democracia.
“A multiplicidade de pontos de
vista, a abordagem investigativa
e sem preconceitos dos grandes
temas de interesse nacional
constituem requisitos indispensáveis para o pleno usufruto da
democracia, mesmo quando são
irritantes, mesmo quando nos
afetam,mesmoquandonosatingem. E o amadurecimento da
consciênciacívicadanossasociedade faz com que nós tenhamos
aobrigaçãodeconviverdeforma
civilizada com as diferenças de
opinião, de crença e de propostas.” Há muitos anos não se ouviam do chefe da Nação declarações tão claras e diretas sobre os
fundamentos da democracia e o
papel da imprensa.
O governador de São Paulo,
Geraldo Alckmin (PSDB), reconhecida liderança do Estado de
SãoPauloefiguradeprojeçãonacional, foi na mesma toada. Ressaltou a importância de o País
manter uma imprensa livre para
que a democracia se aprofunde.
“A expressão ‘imprensa livre’deveria ser um pleonasmo. A imprensa só é se for livre”, sublinhou. A festa da Folha de S.Paulo
foi a moldura de um quadro auspicioso: o reencontro do Brasil
comsuasraízesdeliberdade,pluralismo e tolerância. Foi, também, o reconhecimento da importância do jornalismo.
Perguntam-me alguns, a propósito,seojornalismodedenúncia não estaria extrapolando as
suas funções e assumindo tarefas reservadas à polícia e ao PoderJudiciário.Outros,aocontrário,preocupadoscomreiterados
precedentesdeimpunidade,gostariam de ver repórteres transformados em juízes ou travestidos de policiais.

Um exame sereno, no entanto, indica um saldo favorável ao
esforço investigativo dos meios
de comunicação. A exposição da
chaga, embora desagradável, é
sempre um dever ético. Não se
constrói um país num pântano.
Impõe-se o empenho de drenagem ética. E só um jornalismo de
denúncia, comprometido com a
verdade, é capaz de evitar a frustração da cidadania. Os meios de
comunicação existem para incomodar. Um jornalismo cor-derosaé socialmente irrelevante. A
imprensa, sem precipitação e injustos prejulgamentos, desempenhaimportantepapelnarecuperação da ética na vida pública.
Políticos, pródigos em soluções de palanque, não costumam perder o sono com rotineiro descumprimento da palavra
empenhada. Afinal, para muitos
deles, infelizmente, a política é a
arte do engodo. Além disso, contam com a amnésia coletiva. Ao
jornalismo cabe assumir o papel
de memória da cidadania. Precisamos falar do futuro, dos projetos e dos planos de governo. Mas
devemostambémfalardopassado,dascoerênciasedasambiguidades. Para certos políticos, imprensa boa é a que fala bem. Jornalismo que apura e opina com
isenção incomoda e deve ser
amordaçado.
Não é a visão da presidente da
República. Felizmente. Dilma
Rousseff demonstrou clara percepção da importância da imprensa ao reiterar seu “compromisso inabalável com a garantia
plena das liberdades democráticas, entre elas a liberdade de imprensa e de opinião”. E foi assertiva: “Um governo deve saber
conviver com as críticas dos jornais para ter um compromisso
real com a democracia. Porque a
democraciaexige,sobretudo,este contraditório, e repito mais
uma vez: o convívio civilizado,
com a multiplicidade de opiniões, crenças, aspirações”.
A consciência da necessidade
do contraditório, de pesos e
contrapesos que garantam o
equilíbrioda convivênciademocrática,ficou muito clara no discurso presidencial. Igualmente, a noção do papel insubstituível da imprensa livre e independentecomogarantiade transparência nos assuntos de interesse público.
O Brasil depende, e muito, da
qualidade ética e técnica da sua
imprensa. Os jornais, comprometidos com o interesse público, necessitamde ampla liberdade para investigar, apurar, informar e opinar. A liberdade é o oxigênio da democracia. O discurso
de Dilma foi um bom começo.
✽
DOUTOR EM COMUNICAÇÃO, É
PROFESSOR DE ÉTICA E DIRETOR
DO MASTER EM JORNALISMO
E-MAIL: DIFRANCO@IICS.ORG.BR

Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 7 mar. 2011, Primeiro Caderno, p. A2.

Fórum dos Leitores
GILBERTO KASSAB
De volta ao trabalho

Pelo visto o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, já resolveu
sua vida política. É iminente a
criação por ele do Partido da Democracia Brasileira (PDB). Vamos ver se agora sobra um pouco
mais de tempo para cuidar da cidade que comanda e que nunca
esteve tão suja e maltratada. Ou
será esse um mero detalhe?
MARCELO GUTERMAN
margutbr@gmail.com
São Paulo

Prioridade

Em vez de se preocupar com o
novo partido, Kassab deveria se
ocupar dos problemas da cidade
que o elegeu.
PAULO R. DE CARVALHO JR.
paulorcc@uol.com.br
São Paulo

Cidade limpa?

Enquanto o prefeito da “cidade
limpa” se preocupa com assuntos partidários, São Paulo nunca
antes na história deste país esteve tão suja e abandonada.
ANTONIO H. DE MIRANDA JUNIOR
henriqmj@yahoo.com.br
São Paulo

IPTU
Nas alturas

Em 2009 o valor do meu IPTU
era de R$ 1.399,10; em 2010, R$
1.818,83; e neste ano, R$ 2.267,30.
Fazendo as contas, de 2009 para
2010 ele subiu 30% e, de 2010 para 2011, 24,66%. Neste mesmo período não recebi nenhum reajuste salarial que comportasse essa
conta. Para honrar meus compromissos, terei de rever o orçamento e diminuir gastos com saúde e
lazer. Só me resta lembrar de ja-

mais votar no senhor Gilberto
Kassab e em quem ele apoiar.
WILSON ROBERTO MOREIRA
wilsonrmoreira@globo.com
São Paulo

em seu único benefício, e não para resolver a crise de representatividade do País.
FILIPE RIBEIRO DE CARVALHO
filipe_rcarvalho@hotmail.com
São Paulo

Mais atenção
Às claras

As preocupações de Kassab: aumentar o IPTU (60%!), permitir
a verticalização desenfreada de
bairros como o Morumbi e o
Campo Belo e seu futuro político. Será que, num novo partido,
com a péssima administração
que fez, terá alguma chance? São
Paulo merece mais atenção.
MARIA BEATRIZ DI STEFANO
ubia@uol.com.br
São Paulo

EFEITO PDB
Janela da infidelidade

Janela da infidelidade partidária
é licença para que políticos ajam

É preciso fortalecer os partidos
políticos por meio de clara definição de programas, com fidelidade partidária rígida e sem as coligações em eleições proporcionais. Só assim construiremos
uma verdadeira democracia.
PAULO EDUARDO VIEIRA ROSATO
rosatop@uol.com.br
São Paulo

FROTA DE SP
7 milhões de veículos

A frota paulistana chegará a 7 milhões de veículos ainda neste
mês, enquanto o número de mo-

tos na cidade aumentou 136%
nos últimos 11 anos. Para piorar a
situação nas vias da cidade, os
motoristas continuam dirigindo
sem saber o que são fluxo de trânsito, educação no trânsito e os sinais de trânsito. Os congestionamentos monstruosos são resultado disso também, mas a culpa é
sempre do prefeito da cidade – e
o da vez é Gilberto Kassab...
TIAGO VINÍCIUS MATOS
matostv@hotmail.com
São Paulo

INFLAÇÃO
Voltou forte

O crescimento de 12% na venda
de veículos novos em fevereiro
deste ano, na comparação com janeiro, mostra que a inflação – um
câncer em metástase – voltou forte. O financiamento nesse período estava curto e não havia mais
o incentivo do IPI reduzido.
Além disso, após alguns anos, os

saques da poupança superaram
os depósitos, o que parece sinalizar que as pessoas estejam comprando mais à vista, temendo
uma alta exagerada dos preços.
OLYMPIO F. A. CINTRA NETTO
ofacnt@yahoo.com.br
São Paulo

SELIC
Efeitos adversos

Ao artigo Soluções milagrosas, de
Amir Khair (21/2, B2), pode-se
acrescentar que a alta taxa de juros pode motivar a tendência inflacionária. As empresas preferem produzir à plena capacidade
antes de financiar o crescimento
da produção com capital de giro.
O resultado é um desequilíbrio
entre oferta e demanda, maior
ainda diante de um crescimento
da economia acima do esperado.
PABLO L. MAINZER
plmainzer@hotmail.com
São Paulo

