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SINAIS PARTICULARES

Nunca se duvidou
de que para ser
juiz é preciso es-
tar disposto a sa-
crifícios. O con-
curso de ingresso

na magistratura converteu-se
num complexo de exigências
que poucos superam. Espera-se
que o julgador seja uma enciclo-
pédia de conhecimentos que in-
clua a integralidade do prolífico
cipoal normativo, totalidade da
doutrina e jurisprudência domi-
nante, sem descurar de conhecer
as divergências.

Por esse motivo, a conclusão
do bacharelado em ciências jurí-
dicas é mero pressuposto a se ha-
bilitar ao certame seletivo. A al-
ternativa é imergir no estudo
contínuoou seguirospassospos-
tos à disposição pelos bem-suce-
didos cursinhos de preparação.

Os concursos vinham sendo
osmesmos,previsíveisesemino-
vação, até à edição da Resolução
n.º 75/2009 do Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ). Este novo
órgão do Poder Judiciário, situa-
do na topografia constitucional
logo abaixo do Supremo Tribu-
nal Federal (STF) e acima do Su-
perior Tribunal de Justiça (STJ),
assumiu suas atribuições e se
pôs a disciplinar uma Justiça que
atéentãoformavaum enorme ar-
quipélago de autonomias.

Escusado questionara compe-
tência do CNJ para normatizar
os processos de seleção, pois o
colegiado está no pacto federati-
vo e ninguém oferece argumen-
toscapazes dereduzirasualegiti-
midade. Nem se invoque o assi-
métrico federalismo brasileiro,
mal copiado quando da instaura-
ção da República e que, sendo às
avessas do modelo americano,
não conseguiu disfarçar a voca-
ção centralizadora do Estado.

A Resolução n.º 75/2009 alte-
rou,demaneirasubstancial,afor-
ma de recrutamento dos juízes.
O aspecto mais relevante é a exi-
gência de outros saberes, que
não exclusivamente a técnica ju-
rídica. Para se tornar magistrado
o candidato precisa se interessar
por ética, filosofia, sociologia,
psicologia, teoria geral do direi-
to, gestão das unidades judiciais.
Não se exclui, por óbvio, o domí-
nio das ciências do direito. Mas
se introduz no sistema a consta-
tação de que o ser humano cha-
mado a julgar seu semelhante
precisa exatamentedeste atribu-
to imprescindível: humanismo.

A erudição traduzida por um
acervo de informações que mais
comprovam a capacidade mne-
mônica do que um chamado a
exercer uma carreira já não se
mostra suficiente. Foi um passo
enorme em direção ao aperfei-
çoamento na escolha de quem se

tornará vitalício e servirá a seu
povo–presumivelmente–duran-
te algumas décadas.

Ainda é preciso avançar na afe-
rição da capacidade de trabalho.
O Judiciário é serviço público, re-
munerado pelo erário, posto à
disposição dos destinatários
que o sustentam. Não é emprego
para quem gosta de filosofar, pa-
ra quem superestima a sua auto-
ridade ou não se preocupa com a
otimização dos parcos esque-
mas postos à sua disposição,
com vista a outorgar o melhor
justo concreto.

Produtividade requer cons-
ciência e talento. O desmotiva-
do é incapaz de superar dificul-
dades e enfrentar o desafio de
um volume crescente de proces-
sos. Muitos dos quais, reconhe-
ça-se, não ostentam complexi-
dade. Queira ou não, o juiz torna-
se um especialista. Acredita-se

que o trato contínuo com as
questões postas à sua aprecia-
ção o convertam num experto
capaz de acelerar a prestação ju-
risdicional. O Judiciário está
submetido ao princípio da efi-
ciência, colocado no texto cons-
titucional dez anos depois da
promulgação da Carta cidadã,
exatamente porque a Justiça
não conseguia adequar-se aos
anseios contemporâneos.

Para completar a mudança na
seleção dos novos quadros o
CNJ também editou o Código
de Ética da Magistratura, que
em 2011 completa três anos. Ne-
le se inseriu o comando ético do
conhecimento e capacitação
permanente do magistrado. É o
contraponto ao direito dos juris-
dicionados e da sociedade em ge-
ral à obtenção de um serviço de
qualidade na administração de
justiça.

Não significa o crescimento
intelectual exclusivamente nas
disciplinas jurídicas, embora ele
continue exigível e não se consi-
ga decidir sem apreender o direi-
to. Mas o Código da Magistratu-
ra insiste nas capacidades técni-
cas e nas atitudes éticas adequa-
das a uma correta aplicação do
direito.

Enfatiza a codificação destina-
da ao juiz brasileiro que a obriga-
ção de formação contínua se es-
tende tanto às matérias especifi-
camente jurídicas quanto no
que se refere aos conhecimen-
tose técnicas quepossam favore-
cer o melhor cumprimento das
funções judiciais.

Inegável o plus qualitativo de
quem estudar psicologia, para
melhor lidar com o sofrimento
humano. Todo processo tem
umacarga de angústiasque a pas-
teurização da forma e da excessi-

va tecnicalidade não consegue
ocultar. Mas é preciso penetrar
nasearasociológica,antropológi-
ca, econômica, histórica e políti-
ca, sem o que o magistrado será
umprofissionalincompleto.Des-
locado docontexto social,insufi-
cientemente preparado, produ-
tor de potenciais injustiças, em
lugar de assumir o papel de déci-
deur, pacificador e conciliador
das partes que controvertem.

Os novos tempos impõem a
quem queira bem cumprir o seu
dever de solucionar conflitos a
obrigação do estudo permanen-
te. A formação continuada servi-
rá não apenas para o desempe-
nhoadequadodoofício,mastam-
bém para o melhor desenvolvi-
mento do direito e administra-
ção da justiça. O direito não é se-
não ferramenta de tornar os ho-
mensmenosinfelizes.Nãoéciên-
cia neutral, de que podem servir-
se os desprovidos de freios inibi-
tórios, aqueles que fazem da éti-
ca um deboche e instrumentali-
zam a Justiça para melhor se sa-
far das responsabilidades.

O compromisso do estudo in-
cessante é pessoal, de cada inte-
grante do Judiciário. Mas consti-
tui dever de cada magistrado
atuar no sentidode que ainstitui-
ção a que serve também ofereça
os meios para que sua formação
tenha prosseguimento. Sem is-
sonão se ofereceráao povo brasi-
leiro a justiça oportuna e de me-
lhor qualidade que há muito ele
está a exigir.
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O leitor é sempre
o melhor ter-
mômetro para
medir a tempe-
ratura da socie-
dade. Em meu

último artigo fiz uma radiogra-
fia da corrupção e defendi três
prioridades no combate aos
malfeitos: cobrar dos ministros
do Supremo Tribunal Federal
(STF) o julgamento do mensa-
lão, focar as coberturas jornalís-
ticas nos casos emblemáticos
de corrupção e instituir o Pla-
car da Corrupção, um infográfi-
co com a situação dos casos
mais vistosos de pilhagemdo di-
nheiro público.

Recebi uma enxurrada de
e-mailsdeleitoresde váriascida-
desbrasileiras. Uma forteamos-
tragem de opinião pública. Um
denominador comum esteve
presente em todas as mensa-
gens: as pessoas não admitem o
não julgamento do mensalão,
com a consequente consagra-
ção da impunidade. Ao mesmo
tempo, afirmam que o trabalho
investigativo da imprensa deve
continuar e aprofundar.

Chegou a hora do STF. Como
escrevi neste espaço opinativo,
julgar o mensalão não é uma
questão de prazos processuais.
É um dever indeclinável. Se o
STF carimbar o mensalão com a
prescrição,hipótese gravíssima,
masprovável,concederá,naprá-
tica, um passaporte para a insti-

tucionalização da bandalheira.
A desqualificação do mensa-

lão é essencial para aqueles que
se apropriaram do Estado brasi-
leiro. O primeiro sinal do des-
monte do mensalão foi dado pe-
lo ex-presidente Luiz Inácio Lu-
la da Silva. Ao deixar o governo,
ele disse que sua principal mis-
são, a partir de janeiro de 2011,
seria mostrar que o mensalão “é
uma farsa”. A “farsa” a que se re-
feria Lula derrubou ministros
do seu governo, destituiu deze-
nas de diretores de estatais e
mandou para o espaço a cúpula
do seu partido. Encurralado, o
então presidente só não caiu gra-
ças ao tamanho da incompetên-
cia da oposição.

Réus do processo passaram a
ocupar postos altos nas estrutu-
ras dos Poderes. João Paulo
Cunha (PT-SP) foi eleito presi-
dente da Comissão de Constitui-

ção e Justiça da Câmara dos De-
putados. José Genoino foi no-
meado assessor especial do Mi-
nistério da Defesa, então coman-
dado por Nelson Jobim, ex-pre-
sidente do STF. José Dirceu – “o
chefe da quadrilha”, segundo es-
creveu o então procurador-ge-
ral da República na denúncia em
que acusou a antiga cúpula do
partido de Lula e de Dilma de se
ter convertido numa “organiza-
ção criminosa” – transita com
desembaraço pelos corredores
do poder.

Está nas mãos da Suprema
Corte assumir o papel histórico
de defesa da democracia e dos
valores republicanos ou – Deus
não queira – virar as costas para a
cidadania. A sociedade tem o di-
reito de confiar no ministro Joa-
quim Barbosa, relator do mensa-
lão. Ele saberá honrar sua toga e
sua biografia. Os brasileiros es-
peram que os ministros respon-
dam à indignação da cidadania.

Paira no ar, no entanto, um cli-
ma de decepção e desencanto,
fruto direto da impunidade. Em
nome do amplo direito de defe-
sa, importante e necessário, a
efetivação da justiça acaba se
transformando numa arma dos
poderosos de turno e numa siste-
mática frustração das esperan-
çasdos mais desprotegidos. Apli-
cam-se ao pobre os rigores da lei
e se concedem ao rico as vanta-
gens dos infinitos recursos que o
Direito reserva aos que podem
pagar uma boa defesa. É duro,
mas é assim.

O esforço investigativo da im-
prensa está contribuindo para
restabelecer o equilíbrio nas re-
lações sociais. Para o jornalismo
verdadeiramente ético e inde-
pendente, não há distinções e
imunidades. Os holofotes da mí-

dia têm projetado fachos de luz
em zonas turvas do poder. Inco-
moda? É claro. E deve ser assim.
Jornalismo chapa-branca não
contribui com a democracia. É
preciso que exista certa tensão
entre imprensa e governos. No
entanto, a memória do cidadão
– a minha e a sua, caro leitor –
não é das mais fortes. E a vertigi-
nosa sucessão de delitos acaba
sendo importante aliada do es-
quecimento. Não basta denun-
ciar. É preciso focar e perseverar
num autêntico jornalismo de
buldogues.

É dever ético da imprensa pro-
mover uma ampla conscientiza-
ção da relevância que os cargos
públicos têm e da importância
de que pessoas absolutamente
idôneas os ocupem. Nós, jorna-
listas, devemos rasgar as colori-
das embalagens do marketing e
mostrar a realidade. Com suas
luzes e suas sombras.

Entusiasmaram-se os leitores
com a possibilidade de se criar
umPlacar da Corrupção. Nãodei-
xemos a peteca cair! Façamos
um periódico mapa dos escânda-
los: o que aconteceu com os pro-
tagonistas do banditismo, as
ações concretas ou as omissões
dosPoderesExecutivo, Legislati-
vo e Judiciário. Não se trata de
transformaraimprensanumcon-
trapoder, mas numa instância,
talvez a única, talvez a última, de
uma sociedade abandonada por
muitas de suas autoridades.

Inauguremos, também, o Ma-
pa das Promessas. É muito fácil.
Basta recorrer aos arquivos e
bancos de dados. Os políticos,
pródigos em soluções de palan-
que, não costumam perder o so-
no com o rotineiro descumpri-
mento da palavra empenhada.
Afinal, para muitos deles, infeliz-
mente, a políticaé a arte do engo-
do. Além disso, apostam na am-
nésia coletiva. Ao jornalismo de
qualidade, desengajado e inde-
pendente, cabe assumir o papel
de memória da sociedade.

As coberturas não podem ser
pautadas pelas assessorias de co-
municação dos políticos, e sim
pelo interesse do cidadão. Va-
mos falar do futuro, dos proje-
tos, dos planos. Mas vamos tam-
bém falar do passado, das coe-
rências e das ambiguidades. E,
sobretudo, não nos deixemos se-
duzir pelas estratégias domarke-
ting que ameaçam transformar a
política num show de chavões
populistase num tristeespetácu-
lo de inconsistência.

A corrupção é um câncer que
deve ser enfrentado por todos:
jornalistas, magistrados e cida-
dãos. Chegou a hora do STF e do
jornalismo de buldogues. Che-
gou a sua hora, amigo leitor.
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DO MASTER EM JORNALISMO
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STF e jornalismo
de buldogues

●✽
JOSÉ RENATO
NALINI

Juiz tem
de estudar

JUDICIÁRIO
Aumento de salário

Dinheiro não brota como água da
cisterna, que quanto mais se tira
mais aparece, apesar de o Judiciá-
rio pensar que sim. Com o au-
mento de quase 30% pretendido,
daqui a pouco o Legislativo corre
atrás, acompanhado pelo Executi-
vo. São os mesmos efeitos casca-
ta de outras vezes, e aí o povo tra-
balha só para sustentar essa má-
quina velha e enferrujada chama-
da governo! Porque transporte,
educação, saúde, saneamento bá-
sico, etc., serão, como sempre,
postergados para dar conforto
aos funcionários, que a priori de-
veriam trabalhar muito para justi-
ficar seus salários. O Judiciário,
por exemplo, continua tendo
duas férias anuais, inúmeros afas-
tamentos por problemas de saú-
de “remunerados” (vide julga-
mento do mensalão) e processos
que demoram décadas para ser

julgados (vide julgamento do
mensalão também). Mas aumen-
to de salário sai rápido e o País,
“travado” porque o dinheiro não
dá. Se continuar desse jeito, nós,
contribuintes, deveríamos optar
por terceirizar o governo inteiro.
Já pensaram que economia?
BEATRIZ CAMPOS
beatriz.campos@uol.com.br
São Paulo

Pobres magistrados...

Os nobres juízes estão aborreci-
dos porque no Orçamento de
2012 não está previsto aumento
para Suas Excelências. Claro, ga-
nham muito mal, têm apenas 60
dias de férias e se aposentam
com salário integral... Bem estão
os aposentados, que pagam por
um número de salários mínimos
e a cada ano isso diminui – e os
remédios aumentam! No Brasil
fala-se muito em corporativismo
dos políticos, mas, infelizmente,

isso se espalha mais rápido que
notícia ruim. Não tem jeito, cada
um puxa a brasa para a sua sardi-
nha e os outros que “se explo-
dam”. Ou morram!
ANTONIO JOSÉ G. MARQUES
a.jose@uol.com.br
Rio de Janeiro

Agrado

Sejamos francos. O aumento do
Judiciário está diretamente liga-
do às próximas decisões sobre a
Ficha Limpa e até do mensalão.
DORIVAL MUNHOZ JR.
junhaomunhoz@terra.com.br
Curitiba

Natimorta

Alguém realmente acreditou nes-
sa Lei da Ficha Limpa?
RICARDO MARIN
s1estudio@ig.com.br
Osasco

CORRUPÇÃO
Ainda Jaqueline Roriz

Nenhuma surpresa na absolvi-
ção. Afinal, a Câmara dos Deputa-
dos há muito não tem autoridade
moral para julgar ninguém por
questões de ética ou decoro.
PAULO RIBEIRO DE CARVALHO JR.
paulorcc@uol.com.br
São Paulo

Falta de decoro

Não há nada mais indecoroso do
que o “decoro parlamentar” de
certos 347 deputados federais...
CARLOS LEONEL IMENES
climenes@ig.com.br
São Paulo

Placar

Descobrir quem votou contra a
cassação de Jaqueline Roriz é fá-

cil. Devemos considerar todos os
deputados dos partidos da base
aliada, PT, PMDB, PTB, PDT,
PSB, PCdoB, PRB, PP e PR (que
pode alegar que não faz mais par-
te, mas quem deve teme), e lem-
brar desse fato nas próximas elei-
ções. Aqueles que se sentirem
prejudicados que venham a públi-
co se manifestar ou criem o blog
Votei pela cassação da Jaqueline
Roriz e, quem sabe, consigam es-
capar dessa pouca-vergonha.
DARCI TRABACHIN DE BARROS
darci.trabachin@gmail.com
Limeira

Voto secreto

O voto secreto é, sem dúvida,
uma verdadeira afronta à demo-
cracia. Na indecorosa absolvição
de Jaqueline Roriz, nós, eleitores,
por causa dessa excrescência, ig-
noramos de forma impositiva
quem foi a favor e contra a cassa-
ção nessa votação imoral. É ele-

mentar que tal dispositivo confi-
gura um desrespeito abominável
ao eleitor. Os nobres deputados
utilizam-se dessa regra regimen-
tal para sedimentar o compadrio
e o jogo de interesses que impe-
ram no Parlamento. O voto secre-
to agride de forma acintosa os
postulados do regime democráti-
co e da moral. Parlamentares não
foram eleitos para se protegerem
uns aos outros. A absolvição da
deputada envergonha todos nós
e constitui verdadeiro retrocesso
do País em termos institucionais.
FRANCISCO ZARDETTO
fzardetto@uol.com.br
São Paulo

Sanguessugas

Na prática, o caso Jaqueline Ro-
riz coroa a rede de sanguessugas
de apoio ao governo lulopetista,
apesar dos sinais de moralidade
ensaiada pela presidente Dilma.
Acontece que, mesmo como che-
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CARLOS ALBERTO
DI FRANCO

Neymar

LEO MARTINS

Corrupção é um câncer
que deve ser enfrentado
por todos: jornalistas,
magistrados e cidadãos

Sem penetrar em outras
searas além da jurídica
o magistrado será um
profissional incompleto
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 5 set. 2011, Primeiro Caderno, p. A2.




