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SINAIS PARTICULARES

S ão 17.852 os bacha-
réis inscritos para o
183.ºConcursodeIn-
gresso à Magistratu-
ra 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 es-
tadual é a maior das Américas: o
quadro de 360 desembargadores
é complementado por mais 2.160
magistrados em atuação na pri-
meira instância.

Não se dispõe de informações
que noticiem número de inscri-
tos superior a esse, em outros
concursos da magistratura que
se realizam Brasil afora.E osinte-
ressados acorreram simples-
menteporque tomaramconheci-
mento do edital de abertura do
certame nos sites oficiais do TJ-
SPeda Vunesp,instituiçãoencar-
regada da operacionalidade da
seleção.

Houve total desinteresse da
grande mídia em noticiar esse
concurso. Afinal, é mais um no
imenso rol dos processos seleti-
vos para recrutar servidores pú-
blicos num Brasil cuja máquina
estatal cresce como nunca antes
se viu neste país.

Prover a magistratura de qua-
dros adequados é, para a mídia,
tema irrelevante. Sempre atenta
aos deslizes de qualquer juiz, ávi-
dapor divulgar o folclore judicial,
asmazelasquenãopoderiamdei-
xar de acometer o Judiciário, ins-
tituição humana e, portanto, falí-
vel, não considera sua missão
contribuir para aprimorar essa
prestação estatal.

Não interessa divulgar que o
concurso promovido pelo Esta-
do de São Paulo é o primeiro que
se ajusta à Resolução n.º 75, de
12/5/2009, editada pelo Conse-
lho Nacional de Justiça (CNJ). É
a maior Justiça do Brasil a adotar
a normatividade cogente expedi-
dapelosegundoórgãodoJudiciá-
rio, aquele denominado de “con-
trole externo” da magistratura.
CNJ que reconheceu, depois de
décadas de críticas externas e
mea culpa endógeno, que nenhu-
ma emenda à Constituição, nem
a mais pretensiosa legislação,
transformaria a Justiça no servi-
ço público eficiente e efetivo co-
mo tem direito a sonhar aquele
que anseia por um novo Brasil.

A chave de conversão da Justi-
ça em universo afinado com a
contemporaneidade é o recruta-
mento e o preparo de magistra-
dos.A melhorleiéinsuscetívelde
modificar a sociedade, se não for
aplicada por uma consciência re-
ta. Consciência de quem assume
a condição de agente de transfor-
mação da sociedade. Igualmente
responsável – assim como os de-

mais que exercem funções esta-
tais – a edificar uma Pátria justa,
fraterna e solidária.

Foi por reconhecer que os con-
cursospúblicos até entãorealiza-
dos priorizavam a capacidade
mnemônica do candidato, mas
nãoconseguiamdetectar–aome-
nos com a eficiência desejável –
outros atributos mais importan-
tes do que a erudição, que o CNJ
regulamentou o procedimento e
os critérios relacionados à sele-
ção de novos juízes.

Pode parecer pouco, se consi-
derada a metodologia de provi-
mento do quinto constitucional
e o acesso aos tribunais superio-
res,cujoscritérios amídiaconhe-
ce mais do que os juízes, envolvi-
dosnumexponencialcrescimen-
to da demanda. Mas o concurso é
a porta de entrada natural para
quem quer fazer carreira de juiz.
Éodestinodovocacionado,aque-

lequenãoperdeuaindaaesperan-
ça de realizar o justo concreto.

É por isso que o concurso hoje
é um desafio à praxe estabelecida
há tantos anos e que favoreceu a
multiplicaçãodecursos deprepa-
ração. A previsibilidade da siste-
mática impôs aos concurseiros a
façanhadedecorartodoouniver-
so da legislação, doutrina e juris-
prudência. Missão hercúlea para
a prolífica produção jurídica bra-
sileira. Com descuido das noções
gerais de Direito e formação hu-
manística, por todos considera-
das “perfumaria” desnecessária.

Hoje, o futuro juiz precisa ter
noções de Sociologia do Direito
e,principalmente,deAdministra-
çãoJudiciária. Nãopoderádesco-
nheceraspectosgerenciaisdaati-
vidade judiciária, com adminis-
tração e economia. Não se esque-
ceu o produtor da norma de exi-
gir gestão e gestão de pessoas. O
magistrado precisa estar atento
àstransformaçõessociais,conhe-
cer comunicação social e a opi-
nião pública. Debruçar-se sobre
os mecanismos de resolução, as-
sumindocomotarefasuaestimu-
lar os sistemas não judiciais de
composição de litígios.

Em Psicologia Judiciária, pre-
tende-sefazerocandidatoseinte-
ressar por relacionamento inter-
pessoal, assédio moral e assédio
sexual. Mas o ponto central é
imergir na ética, para que o futu-
ro juiz não alegue desconheci-
mento dos deveres funcionais da
magistratura nem do Código de
Ética da Magistratura Nacional.
O consequencialismo entra aí:
ninguém pode decidir tecnica-
mente e se desinteressar pelo re-
sultado de sua decisão no mundo
concreto.

Filosofia do Direito é também
essencial para apreender os con-

ceitos de justiça e de equidade, e
novamente se introjetar da cone-
xão íntima entre Direito e moral.
Enfim, quebraram-se os paradig-
mas da memorização pura e sim-
ples,rumoàtentativadeseproce-
der 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 Tribu-
naldeJustiçadeSãoPaulose pro-
põe a adequar-se à normativa,
comadequaçãoàrealidadesingu-
lar desta unidade da Federação.
Seráque emqualquer outroEsta-
do há concurso cujo interesse re-
sulte em concreta inscrição de
quase 18 mil concorrentes?

Tudoissonãofaz parte dointe-
resse da grande mídia. Os espa-
ços são destinados às páginas in-
teiras depublicidade, com desta-
que para a consolidação da era
automobilística. O carro é mui-
to mais importante do que as
pessoas.

A irrelevância do tema não im-
pediu que o Tribunal de Justiça
bandeirante, no exato cumpri-
mento de seu dever, procurasse
acertar o passo com as legítimas
exigênciasdo povo,que ainda en-
xerga no Judiciário a derradeira
esperança de ver restaurado o
seu direito lesado. Se vier a lograr
algum êxito, as futuras gerações
o sentirão e isso é o verdadeira-
mente relevante na árdua, frus-
trante e, mesmo assim, urgente
reconstrução da democracia.

✽

DESEMBARGADOR DO TJ-SP,

FOI PRESIDENTE DA ACADEMIA
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Plínio Barreto (1927-1958)

N a celebração dos
90 anos da Folha
de S.Paulo, a pre-
sidente Dilma
Rousseff, arma-
da de um texto

sem ambiguidades, resgatou o
clima de respeito e de com-
preensão que, sem prejuízo da
necessária independência, de-
vecaracterizaraconvivência en-
tre o poder público e a imprensa
numa sociedade democrática.

“Uma imprensa livre, plura-
lista e investigativa é imprescin-
dível para um país como o nos-
so. (…) 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 di-
to quando, recém-eleita, pro-
nunciou seu primeiro discurso.

O pronunciamento feito na
Sala São Paulo diante de uma
plateia de 1.200 convidados te-
ve forte carga simbólica. Dilma,
de fato, assumiu um inequívoco
compromisso com a liberdade
de imprensa e de expressão. E
sinalizou uma positiva ruptura
com o passado recente de per-
manente ataque à liberdade de
imprensa, ao jornalismo inde-
pendente e aos formadores de
opinião.

Esta coluna, com frequência,
criticou a então candidata Dil-
ma Rousseff, sobretudo por sua

suposta atuação na primeira edi-
ção do 3.º Plano Nacional de Di-
reitos Humanos (PNDH-3). Mas
a honestidade intelectual e o de-
ver 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 dis-
tante da ambiguidade do gover-
noanterior. Sua firmeza na ques-
tão do novo salário mínimo tam-
bém foi emblemática. Dilma,
não obstante as dificuldades de
navegação nas águas da política
fisiológica, demonstra autorida-
de e rapidez de decisão. Agora, a
presidente da República mani-
festa clara percepção da impor-
tância do pluralismo informati-
vo e da investigação jornalística

como cimento da democracia.
“A multiplicidade de pontos de
vista, a abordagem investigativa
e sem preconceitos dos grandes
temas de interesse nacional
constituem requisitos indispen-
sáveis para o pleno usufruto da
democracia, mesmo quando são
irritantes, mesmo quando nos
afetam, mesmo quando nos atin-
gem. E o amadurecimento da
consciênciacívicadanossasocie-
dade faz com que nós tenhamos
a obrigação de conviver de forma
civilizada com as diferenças de
opinião, de crença e de propos-
tas.” Há muitos anos não se ou-
viam do chefe da Nação declara-
ções tão claras e diretas sobre os
fundamentos da democracia e o
papel da imprensa.

O governador de São Paulo,
Geraldo Alckmin (PSDB), reco-
nhecida liderança do Estado de
SãoPauloe figura de projeção na-
cional, foi na mesma toada. Res-
saltou a importância de o País
manter uma imprensa livre para
que a democracia se aprofunde.
“A expressão ‘imprensa livre’de-
veria ser um pleonasmo. A im-
prensa só é se for livre”, subli-
nhou. A festa da Folha de S.Paulo
foi a moldura de um quadro aus-
picioso: o reencontro do Brasil
comsuasraízes de liberdade,plu-
ralismo e tolerância. Foi, tam-
bém, o reconhecimento da im-
portância do jornalismo.

Perguntam-me alguns, a pro-
pósito, seo jornalismo de denún-
cia não estaria extrapolando as
suas funções e assumindo tare-
fas reservadas à polícia e ao Po-
der Judiciário.Outros, ao contrá-
rio, preocupados com reiterados
precedentesdeimpunidade, gos-
tariam de ver repórteres trans-
formados em juízes ou travesti-
dos de policiais.

Um exame sereno, no entan-
to, 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 drena-
gem ética. E só um jornalismo de
denúncia, comprometido com a
verdade, é capaz de evitar a frus-
tração da cidadania. Os meios de
comunicação existem para inco-
modar. Um jornalismo cor-de-
rosa é socialmente irrelevante. A
imprensa, sem precipitação e in-
justos prejulgamentos, desem-
penha importante papel na recu-
peração da ética na vida pública.

Políticos, pródigos em solu-
ções de palanque, não costu-
mam perder o sono com rotinei-
ro descumprimento da palavra
empenhada. Afinal, para muitos
deles, infelizmente, a política é a
arte do engodo. Além disso, con-
tam com a amnésia coletiva. Ao
jornalismo cabe assumir o papel
de memória da cidadania. Preci-
samos falar do futuro, dos proje-
tos e dos planos de governo. Mas
devemos também falar do passa-
do, das coerências e das ambigui-
dades. Para certos políticos, im-
prensa boa é a que fala bem. Jor-
nalismo que apura e opina com
isenção incomoda e deve ser
amordaçado.

Não é a visão da presidente da
República. Felizmente. Dilma
Rousseff demonstrou clara per-
cepção da importância da im-
prensa ao reiterar seu “compro-
misso inabalável com a garantia
plena das liberdades democráti-
cas, entre elas a liberdade de im-
prensa e de opinião”. E foi asser-
tiva: “Um governo deve saber
conviver com as críticas dos jor-
nais para ter um compromisso
real com a democracia. Porque a
democracia exige, sobretudo, es-
te contraditório, e repito mais
uma vez: o convívio civilizado,
com a multiplicidade de opi-
niões, crenças, aspirações”.

A consciência da necessidade
do contraditório, de pesos e
contrapesos que garantam o
equilíbrio da convivência demo-
crática, ficou muito clara no dis-
curso presidencial. Igualmen-
te, a noção do papel insubstituí-
vel da imprensa livre e indepen-
dente como garantia de transpa-
rência nos assuntos de interes-
se público.

O Brasil depende, e muito, da
qualidade ética e técnica da sua
imprensa. Os jornais, compro-
metidos com o interesse públi-
co, necessitam de ampla liberda-
de para investigar, apurar, infor-
mar e opinar. A liberdade é o oxi-
gênio da democracia. O discurso
de Dilma foi um bom começo.
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DOUTOR EM COMUNICAÇÃO, É

PROFESSOR DE ÉTICA E DIRETOR

DO MASTER EM JORNALISMO
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Dilma e a liberdade
de imprensa

●✽
JOSÉ RENATO
NALINI

Tema
irrelevante

GILBERTO KASSAB
De volta ao trabalho

Pelo visto o prefeito de São Pau-
lo, Gilberto Kassab, já resolveu
sua vida política. É iminente a
criação por ele do Partido da De-
mocracia Brasileira (PDB). Va-
mos ver se agora sobra um pouco
mais de tempo para cuidar da ci-
dade 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 assun-
tos partidários, São Paulo nunca
antes na história deste país este-
ve 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 pa-
ra 2011, 24,66%. Neste mesmo pe-
ríodo não recebi nenhum reajus-
te salarial que comportasse essa
conta. Para honrar meus compro-
missos, terei de rever o orçamen-
to 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

Mais atenção

As preocupações de Kassab: au-
mentar o IPTU (60%!), permitir
a verticalização desenfreada de
bairros como o Morumbi e o
Campo Belo e seu futuro políti-
co. 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

em seu único benefício, e não pa-
ra resolver a crise de representati-
vidade do País.
FILIPE RIBEIRO DE CARVALHO
filipe_rcarvalho@hotmail.com
São Paulo

Às claras

É preciso fortalecer os partidos
políticos por meio de clara defini-
ção de programas, com fidelida-
de partidária rígida e sem as coli-
gações em eleições proporcio-
nais. 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 mi-
lhões 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 trân-
sito, educação no trânsito e os si-
nais de trânsito. Os congestiona-
mentos monstruosos são resulta-
do 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 ja-
neiro, mostra que a inflação – um
câncer em metástase – voltou for-
te. O financiamento nesse perío-
do 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 sinali-
zar que as pessoas estejam com-
prando 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 ju-
ros pode motivar a tendência in-
flacionária. As empresas prefe-
rem 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
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CARLOS ALBERTO
DI FRANCO

Família Roriz: tal pai, tal filha

O dever de isenção me
obriga a reconhecer o
saldo favorável neste
início de governo

Prover a magistratura
de quadros adequados
é, para a mídia, tema
sem relevância

LEO MARTINS
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