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SINAIS PARTICULARES

Todos conhecem a
história do ho-
mem que, ao che-
garemcasa,encon-
tra a mulher deita-
da com o amante

no sofá da sala e para acabar com
a infidelidade resolve... vender
justamente o sofá. Assim parece
ser a proposta de emenda consti-
tucional apresentada pelo presi-
dentedoSupremoTribunalFede-
ral(STF) no último dia 21 de mar-
ço, a qual prevê a abreviação da
tramitaçãodeprocessosjudiciais
para acabar com a lentidão do Ju-
diciário.Aideiadoministroésim-
ples: a causa seria decidida em
duas instâncias (juiz de primeiro
grau e Cortes estaduais ou regio-
naisfederais)erecursosaostribu-
nais superiores – Superior Tribu-
nal de Justiça (STJ) e STF – não
impediriam a execução da pena.

Há um sedutor argumento, so-
bretudo na área cível, no sentido
dequecaberiaaovencedorexecu-
tar a sentença e, se o vencido de-
pois conseguisse revertê-la no
STJ ou no STF, seria ressarcido
do valor pago indevidamente.
Masenaáreapenal? Quemdevol-
veria o tempo de liberdade perdi-
do em consequência de uma con-
denação posteriormente consi-
deradainválidaporumaCortesu-
perior? O Altíssimo?

Deixando de lado importantes
questões técnicas que a proposta
suscita,perguntemos: comofalar
em Justiça rápida se mesmo no
Estado de São Paulo, no ano pas-
sado, os servidores do Judiciário
estadual fizeram greve de 127
dias por “reposição salarial”, esti-
mando-se o atraso no andamen-
to dos processos em um ano e
meio?ComofalaremJustiçarápi-
daseoConselhoNacionaldeJus-
tiça (CNJ) encontrou no Pará,
em 2010, execuções penais para-
das havia anos, sem nenhum an-
damento processual? Destaque-
seocasodopresidiárioencontra-
donoregimefechado,quandote-
ria direito à progressão para o se-
miabertodesde2001 –oseupedi-
do, entretanto, nunca foi analisa-
do. Ou, então, o caso de Franci-
mar Conceição do Nascimento,
no Amazonas, que mesmo sendo
doente mental foi preso e conde-
nado a quatro anos de reclusão e
quando descoberto pelo Núcleo
de Advocacia Voluntária do CNJ
já estava preso havia cinco anos,
esquecido pelo juízo da execu-
ção. Um escândalo, claro! Há ou-
tros piores, mas é mais fácil a má-
gica ou panaceia da supressão
das instâncias recursais.

Como no Brasil existem várias
Justiças, é preciso tomar cuidado
a fim de não criar soluções-pa-
drãoparasituações bastantedife-

rentes. Enquanto na esfera cível
a grande maioria da população
amargaanos de luta no Judiciário
para poder recebero que lhe é de-
vido, na esfera criminal acontece
justamente o inverso: a esmaga-
dora maioria da população cum-
pre a sua pena, às vezes, antes até
de o processo ser examinado pe-
la segunda instância. Recursos
aos tribunais superiores – STJ ou
STF – acabam sendo muito ex-
cepcionalmente usados. Primei-
ro,porfaltadeadvogado e,segun-
do, porque, depois de cumprir a
pena quase inteira, o réu – pobre,
na esmagadoramaioria das vezes
– não quer mais perder tempo
com a Justiça para conseguir
uma decisão cujo efeito será, no
máximo, moral.

A proposta de acabar com a na-
turezarecursaldosrecursosespe-
cial (STJ) e extraordinário (STF)
e criar no lugar medidas rescisó-

rias só teria um efeito: entupir os
tribunais superiores com ações
dessa natureza para, quem sabe
daqui a 10 ou 20 anos, o futuro
presidente do STF, na sessão de
abertura do ano judiciário, preci-
sar lançar o “enésimo” Pacto Re-
publicano, propondo a criação de
mecanismos necessários para re-
duzir a quantidade dessas mes-
mas “medidas rescisórias”.

Pés no chão, data venia! Não é
verdade que existam quatro ins-
tâncias recursais no Brasil. Exis-
tem duas instâncias ordinárias,
nas quais os fatos e as provas são
examinados com amplitude. Já
os recursos extraordinário e es-
pecial não se prestam ao reexa-
me de prova (Súmulas n.º 279 do
STF e n.º 7 do STJ), tampouco à
correção da injustiça do julgado
recorrido. Servem, como se sa-
be, para garantir a vigência e a
uniformidade da interpretação
das leis infraconstitucionais e da
Constituição federal, daí por que
se dizer tratar-se o STJ e o STF
de instâncias excepcionais, e não
ordinárias.

Aqui, de fato, diferentemente
de outros países, como os Esta-
dos Unidos da América, o Direito
Penal é um só para o País inteiro.
Assim, permitir que os entendi-
mentos regionais sirvam por si
sós para mandar alguém para a
cadeia configura, além de tudo,
graveameaçaaonossomodelofe-
derativo, pilar do nosso Estado
Democrático de Direito.

Além disso, os recursos dirigi-
dos ao STJ e ao STF muito rara-
mente são remetidos para Brasí-
lia,porque alei foi criando ao lon-
go dos anos mecanismos bastan-
te eficazes de seleção dos casos,
como a exigência de que a maté-
ria discutida seja de repercussão
geral, peneira esta, é bom dizer,

menos sentida quando a interpo-
sição é feita pela acusação...

Tudoissoestáprovocandoadi-
minuição de processos distribuí-
dos ao STF, conforme admitiu o
ministroCezarPelusoemseudis-
curso na abertura do ano judiciá-
rio de 2011: “Foram distribuídos
em 2010 apenas 41.098 processos,
em oposição aos 106.128 feitos re-
gistrados em 2007” – fato esse
que se deve repetir no STJ.

Agora, uma coisa é certa: ape-
sarde demorado, o acesso aos tri-
bunais superiores ainda é a única
forma de assegurar que quem es-
tá respondendo a processo em li-
berdade não começará a cumprir
pena sem o respaldo das Cortes
superiores, e que o Direito Penal
aplicado no interior do Piauí será
o mesmo praticado na capital da
República.

A proposta de reduzir a duas as
instâncias da Justiça é semelhan-
teàdeoferecerdietadeemagreci-
mento a quem está morrendo de
fome. Não há dúvida que ter so-
mente duas instâncias seria o
ideal, mas nem sempre o ideal es-
tá apto a atender às demandas e
urgências da sociedade.
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AAmérica Latina
apresenta uma si-
tuação bastante
curiosa, pois há
uma tendência
crescente a disso-

ciar a liberdade de imprensa e
dos meios de comunicação em
geral da democracia. É como se
o fato de realizar periodicamen-
te eleições, frequentemente
com abusos de poder ou simula-
cros de igualdade na competi-
ção partidária, fosse suficiente
paraumpaísser,semmais,quali-
ficado como uma democracia.
Masumaspectodamaiorimpor-
tânciaésimplesmentedesconsi-
derado: as condições de exercí-
cio da democracia, como a liber-
dadedepensamentoedeexpres-
são, no seu sentido mais amplo,
terão sido observadas?

Uma democracia, no sentido
político do termo, só cobra o seu
pleno significado como realiza-
ção de direitos civis, que são, as-
sim, observados. Dentre eles de-
vemos destacar a liberdade de ir
e vir, a liberdade de organização
sindical e partidária, a liberdade
de pensamento, a liberdade de
expressão e a liberdade de im-
prensaedosmeiosdecomunica-
ção.Um Estado que não observa
esses direitos civis, por mais que
procureencobrirosseusatosco-
mo “legais”, nada mais é do que
umaditaduraexplícita ou em via
de se consumar.

Antes, no entanto, de atentar-

mos para casos próximos a nós,
seria interessante recorrer a
exemplos históricos das socieda-
des que fizeram a experiência do
socialismo. Tomemos o caso dos
países do “socialismo real”, co-
mo a antiga Checoslováquia, o
seu exemplo valendo para todos
osdemais.Noiníciodesuasmani-
festações, na década de 1960, por
mais liberdades, que culmina-
ram com a invasão das tropas co-
munistas soviéticas, os cidadãos
checos não lutavam para eleger
seusgovernantes,masparapode-
remlivrementeexporseuspensa-
mentos. Propugnavam uma im-
prensa livre, combatiam para po-
der expressar suas opiniões.

Muito tempo depois, quando
do desmoronamento da União
Soviética, com seus reflexos em
todos aqueles países, muitos dos
contestadoresdocomunismo/so-
cialismo continuavam ainda lu-

tando por direitos civis, por esti-
marem, naquele então, que as li-
berdades políticas não estavam
no horizonte próprio, oprimidas
queseencontravampelosrespec-
tivos Partidos Comunistas e seus
aparatospoliciais.Paraeles,trata-
va-sede um direito básico, condi-
ção, por assim dizer, de todos os
demais. Aqueles que se recusa-
vam a conceder tais direitos, pre-
tendendo guardar o monopólio
do poder, eram os que temiam a
propagação política das liberda-
des civis assim conquistadas.
Não há nenhum país “socialista”
ou “comunista” que tenha reco-
nhecidoosdireitoscivis–empar-
ticular a liberdade de imprensa e
expressão –, salvo em seu ocaso.

Nesse sentido, o mundo políti-
co do século 20 tinha uma vanta-
gem sobre o do século 21: a clare-
za. Os socialistas, com diferentes
usos de retórica, eram contra a
liberdade de imprensa e dos
meios de comunicação em geral,
não escondendo seu propósito
de silenciá-los. Os atuais, porém,
sãomais ardilosos: eles silenciam
a liberdade de imprensa em no-
me da “verdadeira” liberdade de
imprensa! Pervertem a democra-
cia em nome da democracia!

Exemplo particularmente pa-
radigmático é o fato de o presi-
dente venezuelano, Hugo Chá-
vez,autocrataassumido,terrece-
bido da Universidade de La Plata,
naArgentina,umprêmiodereco-
nhecimento por seu “trabalho”
em prol da liberdade de impren-
sa. Ou seja, um liberticida é agra-
ciado por “seu apreço pela liber-
dade de imprensa”. Um protodi-
tadorquesilenciaempresasderá-
dioe televisão, ocupa despudora-
damente a mídia, aniquila o Esta-
do de Direito em seu país é “reco-
nhecido” pelos “socialistas” co-

mo digno defensor da liberdade
de imprensa. O deboche é total. E
o pior de tudo é que não se trata
de um programa de humor, nem
mesmo de humor negro!

Oprêmio,ademais,foiconcedi-
do por uma universidade, que se
desonra, evidentemente, como
lugar por excelência da liberdade
de pensamento, compactuando
com os que procuram, por todos
osmeios,sua eliminação.Umrei-
tor desse tipo deveria ser nomea-
dopelapresidenteCristinaKirch-
ner para presidir a Comissão Pú-
blica de Censura. Pelo menos as
coisas estariam no seu lugar!

A própria Cristina Kirchner,
aliás, empreende luta ferrenha
contra um dos mais importantes
conglomerados de comunicação
daArgentina, o Grupo Clarín. Re-
centemente, o jornal El Clarín
não pôde circular por causa de pi-
quetes organizados por sindica-
listas peronistas, a serviço do
mesmo grupo político. Vale sim-
plesmente a força, tendo até or-
dens judiciais sido descumpri-
das. A polícia, por sua vez, obser-
vou o ato de violência sem agir.

Há uma espécie de tolerância
com esse tipo de atos que é extre-
mamentepreocupante.Algunsfa-
zemo“torto”–paranãodizer“es-
quizoide” – raciocínio de que, co-
mo há eleições nesses países, tu-
do pode, então, ser resolvido. O
problema é, porém, muito mais
grave, porque as próprias elei-
çõesestãosendodeformadas,gra-
çasaoprogressivocontrolepolíti-
co dos órgãos de imprensa e de
comunicação em geral e, de ma-
neira mais precisa, do processo
de formação da opinião pública.

Tais exemplos deveriam ser le-
vados seriamente em considera-
ção em nosso país, pois no gover-
no anterior eles começaram a ser
imitados. Tivemos uma sucessão
de iniciativas e conferências na-
cionais que compartilhavam o
mesmo princípio de que deveria
haver um controle de conteúdo,
de que deveriam ser levadas em
conta propostas de uma socieda-
de civil – manipulada, diga-se de
passagem – que instalariam a
“verdadeira” liberdade de im-
prensa. Estamos diante do mes-
moardil, o desuprimir as liberda-
des em nome da “verdadeira” li-
berdade.Sãocriasdomesmopro-
jeto autoritário.

Se é bem verdade que o Brasil
precisadeumanovalegislaçãopa-
ra o setor de audiovisual e teleco-
municações, pois as leis dessa
área datam da década de 70 do
séculopassadoenesse meiotem-
pohouvetodaarevoluçãodigital,
por outro lado convém não con-
fundir a necessária moderniza-
ção do setor com a instauração
velada de novas formas de silen-
ciar os direitos civis.
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A panaceia
da Justiça rápida

ADEUS A REALI JÚNIOR
‘Às margens do Sena’...

Um Jornalista com jota maiúscu-
lo, bom caráter e ótimo exemplo
se foi. Elpídio Reali Júnior, cor-
respondente em Paris do Esta-
dão e da Rádio Jovem Pan duran-
te muitos anos, notabilizou-se
por suas transmissões com a
marca registrada: “Às margens
do Sena, junto à Maison de la Ra-
dio”... Uma grande perda. Mas fi-
cará na nossa lembrança.
M. TERESA AMARAL E LUIZ DIAS
lfd.silva@uol.com.br
São Paulo

Grande repórter

Um grande repórter se foi. Du-
rante décadas ouvi Reali Júnior
dizer aqui das coisas que ocor-
riam lá e dizer lá das coisas que
ocorriam aqui. Não ouviremos
mais: “Às margens do Sena, jun-

to à Maison de la Radio”...
JOÃO MENON
joaomenon42@gmail.com
São Paulo

Um amigo

Não somente um grande jornalis-
ta, mas um mestre da informa-
ção. Ou melhor, literalmente um
embaixador. Não o conheci pes-
soalmente, mas nem por isso
posso dizer que ele não era um
amigo! Que amigo melhor do
que esse poderia ser, já que por
décadas Reali Júnior nos brin-
dou com o melhor da informa-
ção? Ele nos enriquecia de conhe-
cimento, quer pela mídia impres-
sa, quer pelo rádio. Como bom
crítico, sabia dosar as palavras. E
o bom humor é que era sua mar-
ca registrada. Seu legado é gran-
de e certamente partiu em paz.
PAULO PANOSSIAN
paulopanossian@hotmail.com
São Carlos

Tio Júnior

Quando chegava novembro, che-
gava também o tio Júnior. Era
sempre em meados do mês que
ele vinha de Paris passar duas se-
manas no Brasil. E com ele vi-
nham jantares, almoços, visitas e
um turbilhão de outros eventos
que tomavam conta da agenda fa-
miliar. E sempre o primeiro even-
to oficial era o almoço de sábado
na casa da minha avó. Esses al-
moços eram comuns, mas quan-
do a data da chegada do meu tio
era confirmada, os preparativos
logo começavam. Meu tio já esta-
va em Paris quando nasci. E cres-
ci achando normal e natural ter
um tio praticamente virtual.
Nunca deixou de estar presente
e ser parte de toda a família. Sua
figura era frequente nos jornais e
na televisão e sua voz, no rádio.
A primeira lembrança que tenho
do meu tio é, sem dúvida, a voz.
Não que tivesse uma voz de barí-

tono, mas cresci acostumado a
ela, sabendo que aquela voz era
do meu tio. Sempre que podia
ouvia com meu pai suas maté-
rias no radinho a pilha que tínha-
mos na cozinha. Parava de masti-
gar e ficava olhando atentamen-
te o rádio, como se isso me fosse
ajudar a escutar melhor. E de-
pois ainda esperava, de vez em
quando até me atrasando, só pra
ver se ele não ia falar outra vez. E
era essa voz que sempre reconhe-
ci nos almoços de sábado na ca-
sa da minha avó. Do hall de entra-
da já escutava as vozes que se
amontoavam na mesa de aperiti-
vo e não tinha dúvida: tio Júnior
chegara! Geralmente estava rin-
do, beliscando um queijo de Mi-
nas e tomando cerveja num co-
po pequeno, para não esquentar
rápido. E apesar de tantos pri-
mos, tios e amigos disputando
cada segundo do seu tempo no
Brasil, todos mais velhos e certa-
mente com muito mais assunto
do que eu, meu tio sempre guar-

dava uns minutinhos para mim:
chamava-me a um canto, pergun-
tava como ia o colégio e, discreta-
mente, colocava um dinheiro no
meu bolso, dizendo: “Compre al-
guma coisa que você quer, mas
não conte pra sua mãe que fui eu
que dei”. Esse ritual repetiu-se
por anos. A pergunta “como vai
o colégio?” mudou para a facul-
dade e depois o trabalho, mas ele
sempre se lembrou dos meus mi-
nutinhos. Quando voltou de vez
para o Brasil, fui eu que saí. “É as-
sim mesmo”, disse ele. “Uns che-
gam e outros vão.” E desde en-
tão sou eu que vou ao Brasil com
a agenda cheia de compromis-
sos, mas nunca me esqueci dos
minutinhos dedicados ao meu
tio. Minutinhos que agora fica-
rão vazios. Não só nos meus al-
moços de sábado, mas também
no rádio, onde não encontrarei
mais a voz amiga do tio Júnior.
MARCELO REALI CAMPOS DA SILVA
marcelo.reali@gmail.com
Nova York (EUA)

MÃO DE OBRA
Falta de qualificação

Pesquisa da CNI mostra que a
falta de mão de obra qualificada
prejudica 69% das empresas. Ou-
tra pesquisa, da FGV, já havia de-
tectado o problema na indústria
da construção civil. Se as pesqui-
sas fossem estendidas à área de
prestação de serviços, incluindo
os domésticos, os números se-
riam muito mais estarrecedores.
A conclusão de muitos dos entre-
vistados é que a má qualidade da
educação é uma das principais di-
ficuldades para a qualificação
dos funcionários. Poderíamos
afirmar sem medo de errar que
até o “ouvir” uma orientação so-
bre o trabalho é dificultado pela
falta de formação básica. Então,
não é surpresa a dificuldade de
aumento de produtividade e qua-
lidade de produtos e/ou serviços.
Sem querer ser pessimista, mas
sendo, a situação tende a piorar,
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Reali Júnior

Um Estado que não
observa os direitos
civis nada mais é
do que uma ditadura

Reduzir as instâncias
é como oferecer dieta
para emagrecer a quem
está morrendo de fome

LEO MARTINS
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