
Grandes empre-
sas como Suza-
no Papel e Celu-
lose, Natura,
CPFL Energia,
Vale, Walmart,
Itaú-Unibanco
e Souza Cruz se-
rão representa-

das pelo Instituto Ethos de Em-
presas e Responsabilidade So-
cial na Conferência das Nações
Unidas para o Desenvolvimen-
to Sustentável, Rio+20, que se-
rá realizada entre os dias 13 e 22
de junho, no Rio de Janeiro. Pa-
ra Jorge Abrahão, presidente do
instituto, a importância do
evento é apontar políticas para
que o novo modelo de desenvol-
vimento sustentável seja pensa-
do a longo prazo. “A Conferên-
cia deveria partir da constata-
ção de que as crises que vive-
mos fazem parte do esgotamen-
to do sistema atual. Temos que
perguntar: qual é o novo mode-
lo de desenvolvimento sustentá-
vel? E pensar políticas que nos
apontem caminhos para esse de-
senvolvimento”, acrescenta.

Segundo Jorge, a Instituição
foi convidada a participar do Co-
mitê Nacional da Rio+20 pelo go-
verno. “Ajudamos a elaborar o
documento brasileiro entregue
à Organização das Nações Uni-
das (ONU) e vamos participar
das discussões paralelas à Confe-
rência”, afirma. Entre as pro-
postas encaminhadas, ele desta-
ca o estabelecimento de pa-
drões mínimos de operação sus-
tentável para as empresas. “Um
padrão é essencial, pois seria
criado dentro dos países, mas
também entre os países. Assim,
haveria maior competitividade
e diminuição das desigualda-
des”, completa.

Mercado de carbono
Outras propostas como a precifi-
cação e criação de um mercado
interno de carbono e a adoção
progressiva de um novo padrão
nacional de contabilidade para

mensuração do desenvolvimen-
to também estão no foco das dis-
cussões. “Precisamos cobrar pe-
las emissões de carbono. Isso
precisa ser regulamentado. En-
tendemos que a regulamenta-
ção será um dos indutores de po-
líticas para que empresas avan-
cem em novas e outras matrizes
energéticas. Quando ao padrão
nacional, o novo desenvolvi-
mento sustentável tem que ir
além do Produto Interno Bruto
(PIB). Os governos teriam que
atuar em função desse novo pa-
drão de medição, que engloba-
ria, por exemplo, a qualidade
de vida do cidadão”, completa.

Para o presidente, tanto o do-
cumento brasileiro quanto o ras-
cunho do documento final ela-

borado pela ONU apresentam
problemas. “Eles são documen-
tos retalhados. No rascunho, is-
so acontece pela forma escolhi-
da pela ONU para construi-lo,
em que os parágrafos são co-
mentados por todos os países.
Mas, em ambos, não há nada
inspirador, nenhum fio condu-
tor. Eles deveriam fazer uma
análise do momento que vive-
mos e trazer as ferramentas ne-
cessárias para que cheguemos
ao desenvolvimento sustentá-
vel, o que não acontece”, frisa.

As polêmicas não param por
aí. A economia verde também
está no centro dos debates. “Pa-
ra nós não existe só economia
verde. Ela tem que ser pensada
como uma economia competiti-
va, inclusiva, de respeito ao
meio ambiente e que, além de
tudo seja ética. As discussões
entre a sociedade civil, empre-
sas e governo sobre o tema não
podem deixar de lado essas e
outras dimensões, pois são
uma forma de reduzir as desi-
gualdades dentro e entre os paí-
ses”, finaliza. ■

O que o sr. acha do projeto do
Código de Processo Civil?
É um projeto extremamente
autoritário, como nunca se viu no
Brasil. Ele concentra poderes
enormes nas mãos dos juízes de
primeira instância, que poderão
dar providências cautelares
para todos os fins e gostos sem
regulamentação legal. Hoje,
para concessão de uma busca
e apreensão ou arresto, a lei
estabelece os requisitos e o juiz
precisa observá-los. Com o novo
código, isso não mais acontecerá.

A comunidade jurídica
acompanhou esse debate?
Em menos de seis meses,
aprovaram no Senado um projeto
de código de processo civil que
corresponde a segunda maior lei
brasileira, só perdendo em
volume para o Código Civil.
Envolve 3.500 dispositivos.
Foi aprovado a toque de caixa
e na calada da noite, por meio do
vergonhoso “voto simbólico”.
Não havia cinco senadores em
plenário quando aprovaram
o projeto. No primeiro semestre
de 2011 repousou em berço
esplêndido. Os trabalhos na
comissão especial começaram
em agosto do ano passado
e a ideia é aprovar até 31 de
dezembro. O prazo foi remarcado
para 30 de março, mas felizmente
isso não aconteceu. Há uma
perspectiva de aprovação disso
em 2011, sem que tenha havido
um real debate com a sociedade.

Esse projeto não desafogaria
o judiciário?
Com ditadura a gente desafoga
qualquer coisa. Com o projeto
do novo código, os juízes podem
antecipar o resultado do projeto
com muita facilidade. Hoje não
é assim. Podem proferir medidas
de ofício, que são aquelas que
não são requeridas pelas partes.
O juiz poderia intervir na atividade
empresarial... Podem dizer que
já fazem isso hoje. Eu sei, mas

minha pergunta é: o que eles
não farão quando isso estiver
escrito com todas as letras
no Código de Processo Civil?

A quem, de fato, interessa
todas essas mudanças?
Politicamente, interessa ao
Senado e ao presidente da Casa,
José Sarney.

Por quê?
Para mostrar que o Senado é
capaz de fazer uma lei muito
importante e que pode interferir
nos destinos do Brasil. O projeto
nasceu da vontade do José
Sarney. O então ministro do STJ
(Superior Tribunal de Justiça)
que ficou na coordenadoria
é hoje ministro do STF (Supremo
Tribunal Federal), Luiz Fux.
Ele está à frente do projeto e isso
dá um peso grande. Todo mundo
sabe que a gente ganha ou perde
uma ação na fase probatória.
Hoje, temos muitas garantias
nessa fase. Podemos, por
exemplo, arrolar 10 testemunhas.
Com o novo Código, serão cinco.
Hoje, tenho direito de ouvir três
testemunhas em uma audiência,
com o novo código não terei esse
direito. O juiz terá superpoderes.
Ele é quem dirá quantas
testemunhas posso ouvir. Poderá
alterar os prazos processuais.
Todas as decisões que ele (juiz)
tomar, serão irrecorríveis. Hoje
existem recursos contra decisões
erradas do juiz na parte de prova.

Mas o sr. concorda que a
justiça brasileira é lenta?
O foco está errado. O maior
problema não é o tempo que
demora entre entrar com a ação
e o juiz dar a sentença. O maior
problema está no tempo que leva
entre a sentença ser proferida e a
decisão do tribunal ser proferida.
É o julgamento da apelação
que demora demais. A solução
é investir na infraestrutura do
Poder Judiciário: mais servidores,
informatização, capacitação,
mais juízes e mais inteligência
e administração profissional.
Alguns estados estão fazendo
isso, como Rio de Janeiro.

Em que medida?
No Rio, julgam uma apelação em
sete meses. São Paulo demora
até dez anos. A Justiça não vai
mudar com o novo Código de
Processo Civil. Vai piorar muito.
Teremos juízes deuses e
advogados escravos. Quem for
réu no processo terá enormes
dificuldades. Terão que pagar
as condenações em 1ª instância.
Hoje, temos que esperar a
confirmação do tribunal para
executar a sentença. P.V.
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Exportações de carne suína brasileira sobem
7% em março e somam 47,3 mil toneladas

Entre as propostas
encaminhadas, está
o estabelecimento de
padrões mínimos de
operação sustentável
para as empresas

Divulgação Empresas querem
discutir outro modelo
de desenvolvimento
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Balança comercial registra déficit de
US$292 mi nos quatro dias úteis de abril

As exportações de carne suína do Brasil aumentaram quase 7% em
volume no mês de março, em relação ao mesmo mês de 2011, enquanto
em valor houve alta de 3%, informou ontem a Associação Brasileira
da Indústria Produtora e Exportadora de Carne Suína (Abipecs).
Em março último foram exportadas 47,3 mil toneladas de carne
suína, gerando um faturamento de US$ 121 milhões. Reuters

Mestre e doutor em Direito pela
Universidade de São Paulo (USP)

Através do Instituto Ethos, gigantes como Vale, Itaú, Natura vão
ajudar a elaborar o documento oficial que será entregue à ONU

A balança comercial brasileira registrou déficit de US$ 292 milhões
nos quatro dias úteis da primeira semana de abril, segundo dados
divulgados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior. O saldo negativo é resultado das exportações de US$ 3,378
bilhões e importações de US$ 3,670 bilhões. Com isso, a balança
acumula no ano saldo foi superavitário em US$ 2,145 bilhões. ABr

“Teremos juízes
deuses e advogados
escravos”
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 10 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. 11.




