A2 Espaço aberto
%HermesFileInfo:A-2:20110309:

O ESTADO DE S. PAULO

QUARTA-FEIRA, 9 DE MARÇO DE 2011

Fundado em 1875

PUBLICAÇÃO DA S.A. O ESTADO DE S. PAULO

Julio Mesquita (1891-1927)
Julio de Mesquita Filho (1927-1969)
Francisco Mesquita (1927-1969)
Luiz Carlos Mesquita (1952-1970)

Av. Eng. Caetano Álvares, 55 - CEP
02598-900 São Paulo - SP Caixa Postal 2439
CEP 01060-970-SP . Tel. 3856-2122 (PABX)
Fax Nº (011) 3856-2940

José Vieira de Carvalho Mesquita (1959-1988)
Julio de Mesquita Neto (1969-1996)
Luiz Vieira de Carvalho Mesquita (1959-1997)

Liberdade de imprensa
e de julgamento

O poder
da ciência

✽
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✽
●

ALI
MAZLOUM
os juízes compete
única e exclusivamente combater a
injustiça.Asrotulações dadas às operações policiais no
auge das famosas espetacularizações serviram apenas para estigmatizar pessoas, fomentar preconceitos e enodoar julgamentos.Comefeito,umaoperaçãopode ser um sucesso de público e de
mídia, mas um fiasco processual,
com resultados pífios no âmbito
judicial: muitas prisões preventivas, apreensões de bens e delações obtidas mediante “acordos”; todavia, poucas condenaçõesdefinitivas.Queretomemos
magistrados com firmeza a condução do processo. É simples e
funciona assim: a polícia investiga, o Ministério Público acusa, o
advogado defende e o juiz, após
garantir absoluta paridade de armasentreacusaçãoedefesa,julga
com coragem e isenção.
O novo ano que se inicia exige
novasposturas.Adversidadesnaturaisehumanasdesafiamainédita gestão feminina da presidente
Dilma Rousseff. Ao maior desastre natural brasileiro, com quase
milmortossomenteemumacidade do Rio de Janeiro, justapõemse embates políticos e intrincadasquestõesdealtadensidadejurídica e social que demandam soluçãosegura,rápidaeeficiente.O
caso Cesare Battisti e sua problemática internacional; a celeuma
emtornodaFichaLimpa;osroyalties do petróleo; a reforma política; a liberdade de imprensa; a sobrevivência do Enem; união homoafetiva; aborto; fiscalização e
defesa das fronteiras; o crescente
tráfico transnacional de drogas;
entre tantos outros, são alguns
dos assuntos que estão a exigir tirocínio técnico e boa dose de
bom senso. Certamente esses temas também passarão pelo crivo
do Supremo Tribunal Federal,
que até pouco tempo estava desfalcado pela vaga deixada com a
aposentadoria de Eros Grau.
A acertada nomeação de José
EduardoCardozo paraocargo de
ministro da Justiça constitui um
importante passo dado pelo governofederalem direçãoao combate ao crime organizado. Tratasedepolítico experientee respeitado profissional do Direito, que
bem apontou para a necessidade
de um pacto entre União, Estados e municípios para melhorar a
segurança pública. Com acerto
realçou qual será o lema da atuação da Polícia Federal sob seu comando:primarpelaboainvestigação e o fim da espetacularização
das operações. Para além da diretriz,Cardozo faz eco às advertênciasdeGilmar Mendes,daSuprema Corte, enviando importante
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lembrete não apenas às suas própriashostes,mastambématodos
os juízes: o clamor das ruas não
espelha, necessariamente, clamor por justiça.
As “operações-espetáculo”
desservem o interesse público,
na medidaem quenão passamde
mera ilusão de ótica para fortalecer a crença de se estar reprimindo o crime. Entretanto, o que os
olhos veem não é o mesmo que a
realidadedemonstra:crescimento da criminalidade em todos os
setores. Passada a magia, a frustraçãoirrompequandoseconstata que o julgamento judicial não
caminhademãosdadascomojulgamento das ruas. A sensação de
impunidade é dilacerante. É preciso retomar a seriedade. Deveras, a agressão a um bem jurídico
tuteladopelalei penal (práticade
um crime), amplamente divulgada, cria no corpo social forte ex-

Um juiz que julga de
acordo com o noticiário
de TV não passa de
um tartufo togado
pectativa de punição. Em razão
daescaladadadelinquência,aJustiça Criminal, aos olhos da população, se transforma numa espécie de vitrine por meio da qual o
PoderJudiciário passaaservisto,
avaliado e julgado. Porém, a posição do juiz pode ser negativa ou
positiva à pretensão punitiva do
Estado, alternativa que por si só
redunda, ocasionalmente, em
pressões cujo único intento seria
o de pautar a decisão judicial, gerar sua deflexão.
Evidente que a repercussão do
delitopotencializanaturaisentrechoquesdaopiniãopúblicacoma
decisãojudicial divergente. É que
estasópode serextraídadaprova
constante dos autos, ao passo
queaquela,nomaisdasvezes,deriva de noticiários distantes da
análise técnica e serena do fato.
Paraum“juizpopulista”épreferível prender a soltar, condenar a
absolver. Para ele, com ou sem
provas, a “opinião pública” sempretemrazão.Oassombrosoconsórcio entre juiz e acusador, infelizmente, é uma realidade no cenário forense atual. Entretanto, a
culpa dessa distorção promotora
de injustiças não pode ser debitadaà imprensa, mas,sim, àfraqueza do juiz. Sua tibieza diante do
sensacionalismo promovido por
setores da mídia não pode comprometer a liberdade de imprensa.O Judiciário prevarica quando
procura transferir a terceiros a
responsabilidade por seus próprios erros.
O juiz deve ter plena consciência de que a postura de independênciae imparcialidade o colocará, vez ou outra, em situação desconfortável, em rota de colisão
com a opinião pública. Provocará
atritoscom osórgãosdapersecução penal. Contudo, isso não de-

veria nunca demovê-lo de seguir
com isenção o iter do devido processo legal (due process of Law),
tomando o atalho da sedução pelos aplausos passadiços e cair na
armadilhadereduzirsuajudicaturaaumareleschancelariadepedidos da polícia e do Ministério Público.Umjuizquejulgadeacordo
com o noticiário de TV ou anda
afinado com o “direito achado
nasruas”nãopassadeumtartufo
togado.
Porconseguinte,diantedoaludido alerta do ministro da Justiça, é preciso, à evidência, reavaliarparadigmasconstruídosapartir da ampla divulgação midiática
de investigações ocorridas neste
último decênio. Prejulgamentos
destruíram reputações. Pessoas
foram jogadas na fogueira da injustiça.Inocentespagaramumalto preço pelo espetáculo do qual
foram protagonistas compulsórios.Investigaçõespoliciaisoude
CPIs, realizadas sob holofotes cinematográficos, merecem redobrada cautela dos juízes das respectivascausas.Lembremosmagistrados que o combate à criminalidade é tarefa do aparato da
persecução penal do Estado, não
dosjuízes.ComodiziaRuiBarbosa,“razãodeEstado,interessesupremo, como quer que te chames, prevaricação judiciária, não
escaparás ao ferrete de Pilatos! O
bomladrãosalvou-se.Masnãohá
salvação para o juiz covarde”.
✽
JUIZ FEDERAL EM SÃO PAULO,
É ESPECIALISTA EM DIREITO
PENAL E PROFESSOR DE DIREITO
CONSTITUCIONAL

CRISTOVAM
BUARQUE E
JORGE WERTHEIN
ma autoridade
de elevada patente se prepara
paradeixaropoder. Aproveita a
oportunidade
para fazer um mea culpa. Deveriaterinvestidomaisemeducação científica. Permitiu que outrospaíses,comciênciaetecnologiamaisavançadas,setornassem superiores. Agora é tarde.
Seu governo fracassou. Amarga
derrotairreversível.Eledeposita, então, nos jovens a esperança de elevar ao nível máximo o
“podercientíficoeopoderespiritual” da nação.
No dia seguinte, os jornais
trombeteiam que seu sucessor
dará ênfase à ciência básica no
sistemaescolar.Recém-empossado, ele anuncia a criação de
uma secretaria voltada exclusivamente para a educação em
Ciências. Reconhece publicamente a extrema relevância do
“cultivo da capacidade de pensar cientificamente” para a
construção de uma cultura nacional. Milhões em recursos financeiros se destinam agora a
um fundo para a promoção da
ciência no cotidiano da população. O novo governo se mostra
decidido a corrigir os erros do
passado e a apostar no futuro
do país por meio do conhecimento científico.
Esse episódio ocorreu de fa-
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toeénarradonolivroEmbracing
Defeat – Japan in the Wake of
World War II, de John W. Dower, lançado em 1999. O cenário
era o Japão, imediatamente
após o fim da Segunda Guerra
Mundial,quandoosAliados–Estados Unidos à frente – derrotaram as forças do Eixo, entre elas
o Japão, alinhadas com o nazifascismo.Nessemomentohistórico,ogovernojaponêsserendia
diante da superioridade bélica
norte-americana, expressa com
a explosão das bombas atômicas
sobre Hiroshima e Nagasaki.
Asautoridadesnipônicas,tantoasquedeixavamopoderquanto as que nele ingressavam – entre elas o derrotado ministro da
Educação do relato do livro – assumiram que a maior deficiência dos japoneses tinha sido a
ciênciaeatecnologia. Artigopublicado no Asahi Shimbun,

O Brasil deve avançar
para fazer parte em
definitivo da sociedade
do conhecimento
maior jornal do Japão, em 20 de
agosto de 1945, chegava a afirmar: “Perdemos para a ciência
do inimigo.”
Evidentemente, ninguém, em
sãconsciência,ousaria defender
o emprego da ciência e da tecnologia para fins não pacíficos.
Mas o episódio e seus desdobramentos ajudam a compreender
o impressionante avanço japonês nessas áreas. O Japão sódespertourealmenteparaarelevância do investimento nesses setores ao perder uma guerra. Hoje,
décadas após o Plano Marshall,
osjaponesessemantêmnadianteira em termos científico-tecnológicos. O país se tornou referência mundial em ciência e tecnologia, a despeito da crise econômica que enfrentam, sobre a
qual, aliás, afirma o Relatório
Mundial de Ciências da Unesco,
lançado em 2010: “Neste período de incerteza, entretanto, há
um firme consenso entre políticos, administradores públicos e
industriaisjaponesessobreaimportância crucial da ciência e da
tecnologiaesobre anecessidade
de estimular a inovação.”
Em parte também por motivos de segurança nacional, a
igualmente asiática Coreia do
Sul tem avançado consideravelmente nas áreas de ciência, tecnologiaeinovação.Ossul-coreanos, que têm como maior ameaça à paz seus vizinhos norte-coreanos,atingiram,aoladodaFinlândia, o topo do ranking no
mais recente Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa, na sigla em inglês). A
Coreia do Sul figura, no exame,
como um dos cinco países com
melhor desempenho em ciências entre os 65 avaliados. Vem
logo abaixo do Japão.
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Japãoe Coreia do Sultêmaparentemente pouca semelhança
compaísescomooBrasil.Noentanto, observados mais de perto,apresentam alguns traços em
comum, tais como períodos de
ditadurapolíticae deatraso econômico em passado não muito
distante. Da segunda metade do
século 20 para cá, os dois “tigres
asiáticos” alcançaram elevados
patamares em termos de educação, enquanto o Brasil avançou
muitolentamente.Somenteagora, em pleno século 21, o “gigante adormecido” parece começar
a despertar para a relevância da
escola no desenvolvimento do
País e vem avançando mais celeremente nesse campo.
Paísque há muitojá se destaca
internacionalmente nas artes –
especialmente na música – e nos
esportes–notadamentenofutebol–, o Brasilprecisa dar-se conta de que pode e deve avançar
mais em ciência e tecnologia e
converter-se também em referência nessas áreas, ingressando, assim, de forma definitiva na
chamada sociedade do conhecimento. Deve perceber que alfabetizar não basta, assim como
não basta universalizar o ensino
fundamental.Éprecisoconferirlhe qualidade e garantir que os
estudantes efetivamente aprendam. Ao mesmo tempo, precisa
desenvolvero potencial científico que há latente nos cérebros
dasnossascriançasdesde os primeiros anos de escola.
Deverá, para isso, destinar
mais recursos para a educação
científica e para pesquisa e desenvolvimento, a chamada
P&D. Para ter uma ideia, no Brasila relação entre Produto Interno Bruto (PIB) e gasto interno
bruto em P&D tem-se mantido
estável nos últimos anos, enquanto na China teve aumento
de50%entre2002e2008,segundo o mais recente Relatório de
Ciências da Unesco.
Em seu discurso de posse, o
novo ministro da Ciência e Tecnologia, Aloizio Mercadante,
muito oportunamente narrou
episódio que atribui a Stephen
JayGould,umdosgrandesbiólogos e teóricos da evolução do séculopassado:“Fizeramumasondagem nas escolas de segundo
grau americanas para aferir
quem os adolescentes admiravam mais. O primeiro nome da
lista foi Michael Jordan. Fizeram sondagem semelhante na
Coreia do Sul e lá o primeiro nome da lista foi do emérito físico
britânico Stephen Hawking.” Sinal dos tempos.
✽
RESPECTIVAMENTE, PROFESSOR
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SENADOR (PDT-DF); E DOUTOR EM
EDUCAÇÃO PELA UNIVERSIDADE
STANFORD (EUA), REPRESENTANTE
DA UNESCO NO BRASIL E VICE-PRESIDENTE DA SANGARI BRASIL

Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 9 mar. 2011, Primeiro Caderno, p. A2.

Fórum dos Leitores
RODOANEL
Desapropriações

Rodoanel Leste vai desapropriar
16,7 milhões de m² (Estado, 7/3,
C5). Mas vai pagar? A quantos
metros quadrados de terreno deve corresponder o valor total da
dívida do Estado com desapropriações, que ainda não pagou?
Está certo que a cidade precisa
de novas (e urgentes) obras, que
visem ao bem coletivo. As obras
públicas favorecem o desenvolvimento urbano e rendem votos.
Contrariamente, sendo a liquidação do calote público um assunto restrito a um grupo específico
e limitado de cidadãos desapropriados, a má vontade política de
saná-lo se manifesta. O pagamento de precatórios é de fraco potencial eleitoreiro – porque diz
respeito a poucos – diante da
inauguração de uma obra pública
qualquer, que atrai muito mais a
atenção do grande público. A rela-

ção custo-benefício desse problema é desinteressante para o governo. O custo a investir para saldar a dívida é muito mais alto do
que seu potencial eleitoreiro. Se
faz 20 anos que o Estado não paga um precatório de desapropriação a que eu tenho direito, por
um bem que me tomou, quantos
anos devem esperar os atuais desapropriados do Rodoanel para
verem pagos os seus?
ARMANDO C. DA SERRA NEGRA
a.serranegra@terra.com.br
São Paulo

PRECATÓRIOS
Credores e devedores

Dados do Conselho Nacional de
Justiça (CNJ) de setembro de
2010 sobre precatórios no País estimam em R$ 84 bilhões a dívida
total de Estados e municípios brasileiros, para 280 mil credores.
Certamente boa parte desses credores é também devedora de im-

postos. Enquanto não se encontra uma forma definitiva de acabar com a dívida dos precatórios,
essa infâmia que o poder público
impinge sobre os cidadãos, por
que não criar um programa que,
na ponta do lápis, possa abater
do que é devido pelo Estado o
que o contribuinte deve para este? Não seria uma atitude de justiça social e tributária?

de R$ 2,55 bilhões a receber dos
bancos públicos – e os investimentos da Petrobrás, de 2006 a
2010, passaram de R$ 16,5 bilhões para R$ 76,4 bilhões. Por
que os bancos públicos emprestaram tanto para a estatal, em detrimento das empresas privadas?
Faria parte de alguma “manobra” contábil essa dívida tão
maior em relação ao lucro?

LUIZ NUSBAUM
lnusbaum@uol.com.br
São Paulo

LUIZ DIAS
lfd.silva@uol.com.br
São Paulo

PETROBRÁS
Dívida

Agora vai

A Petrobrás, maior estatal brasileira, que teve um lucro líquido
de R$ 35,2 bilhões em 2010, deve
R$ 46,3 bilhões para os bancos estatais BNDES, Banco do Brasil e
Caixa Econômica Federal, quase
40% da sua dívida total, que chegou a R$ 117,9 bilhões em 2010.
Em 2006 a empresa tinha crédito

Esperamos que a Petrobrás não
queira aproveitar o momento de
tensão na Líbia e decida aumentar o preço da gasolina para ajudar a compensar a expressiva dívida que fez com bancos estatais
brasileiros.
ANGELO TONELLI
angelotonelli@yahoo.com.br
São Paulo

tenção da demanda.
INFLAÇÃO
A outra ponta

Os jornais estão diariamente reproduzindo as opiniões de economistas brasileiros a respeito do
cenário inflacionário que enfrentamos no momento. Todos, sem
exceção, recomendam a mesma
receita: medidas para restringir a
demanda. Mas será que nunca ouviram falar da outra ponta, o lado
da oferta? Será que não lembram
que, se a demanda cresce e a oferta também cresce, os preços não
sobem? É assim que fazem os
norte-americanos, sempre investindo na capacidade produtiva de
suas empresas. Nosso governo
tem de incentivar novos investimentos pelas empresas privadas,
reduzindo impostos dos bens de
capital e expandindo e desburocratizando o crédito para aumento da capacidade produtiva. Seria
muito mais eficiente do que a triste, simplória e não criativa con-

SERGIO LOPES
blackfeet@uol.com.br
São Paulo

DIREITOS HUMANOS
Tribunal de Haia

Com a crise da Líbia veio à tona a
questão da legitimidade do Tribunal Penal Internacional (TPI) de
Haia, uma suposta corte de justiça criada por alguns países apenas. Há muito tempo os Estados
Unidos não reconhecem essa corte e não aceitam que cidadãos
norte-americanos sejam por ela
julgados. O TPI nada mais é do
que um tribunal de exceção, uma
vez que não é corte de justiça de
nenhum país especificamente.
Nenhum grupo de países tem o
direito de criar, num determinado país, uma corte para julgar cidadãos de quaisquer nações.
Exemplo desse erro foi o Tribunal de Nuremberg, corte marcial

