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Política Imprensa. Comitê internacional coloca Brasil em 10º
no ranking mundial de violência contra jornalistas
estadão.com.br/e/rankingimprensa

SAN JOSÉ

No evento que marcou os 20
anos do Dia Mundial da Liber-
dade de Imprensa, em San José
(Costa Rica), o presidente do
Supremo Tribunal Federal,
Joaquim Barbosa, afirmou que
os três maiores jornais brasilei-
ros têm opiniões “mais ou me-
nos à direita” e criticou a falta
de pluralismo.

“Agora o Brasil só tem três jor-

naisnacionais,todosmaisoume-
nos se alinham à direita no cam-
po das ideias”, disse. “Falta (na
imprensa) um pluralismo forte.”

Barbosa deixou claro que era
opinião pessoal, de um “cida-
dão político, livre e conscien-
te”, e que não falava como chefe
do Supremo. O ministro não
mencionou o nome dos jornais.
Mas em outros momentos, re-
servadamente, havia expressa-
do essa opinião em relação aos
jornais O Estado de S. Paulo,
Folha de S.Paulo e O Globo.

Na mesma fala, o ministro re-
clamou da falta da presença de
negros trabalhando nas reda-
ções de jornais e televisões do
País. No discurso, feito em in-
glês, criticou a falta de “diversi-

dade política e ideológica”, o
que ele considerou uma desvan-
tagem da mídia nacional.

“Como muitos aqui devem sa-
ber, no Brasil, negros e mulatos
compõem 50% a 51% do total da
população, de acordo com o últi-
mo censo de 2010”, afirmou. E
prosseguiu: “Mas não brancos
são muito raros nas redações,

nas telas da televisão, sem men-
cionar a ausência nas posições
de controle ou liderança nas em-
presas de mídia”.

‘Democracia perfeita’. Apesar
das críticas à mídia, Barbosa
afirmou não acreditar em “de-
mocracias perfeitas” e disse
que não podia negar os “formi-
dáveis ganhos” na liberdade de
imprensa e de expressão após a
redemocratização e a Constitui-
ção de 1988. O ministro, que cri-
ticou publicamente jornalistas
ao longo e depois do julgamen-
to do mensalão, disse que todo
“agente público numa socieda-
de democrática” deve viver sob
a supervisão da imprensa.

Segundo o ministro, “a liber-
dade de imprensa é e deve sem-
pre ser um direito fundamental
de qualquer sociedade demo-
crática”. Ele lamentou o fato de
jornalistas brasileiros ainda se-
rem vítimas de violência. / F.R.

O debate sobre a
possibilidade de
apresentar em-

bargos infringentes na
Ação Penal 470 oferece
mais uma lição sobre as
falsas clarezas do Direi-
to. O artigo 333 do regi-
mento interno do Supre-

mo Tribunal Federal estabelece prazo
de 15 dias para apresentação de embar-
gos infringentes em processos crimi-
nais. Sob duas condições: condenação
e voto de quatro magistrados pela ab-
solvição. Logo, seriam cabíveis em al-
gumas condenações do mensalão.

Primeira complicação. A Constitui-
ção Federal de 1988 não permite que
o regimento interno estabeleça nor-
mas sobre o processo. Por isso, o arti-
go 333 não seria mais aplicável. Essa
posição é aceita pelos juristas, mas
não pelo Supremo, que continua apli-
cando as regras processuais do regi-
mento interno, porque isso aumenta
o seu próprio poder – a chamada auto-
criação processual.

Mas há outra complicação. A Lei
8.038, de 1990, regulamenta a ação pe-
nal originária julgada pelo Supremo –
como é o caso do mensalão – e nada
prevê sobre embargos infringentes.
Ainda que se acredite que o artigo 333
sobreviveu à Constituição de 1988,
muitos sustentam que foi revogado
pela Lei 8.038. Sendo qual for a razão,
é juridicamente correto dizer que o
artigo 333 não se aplica mais. Logo, o
Supremo deveria rejeitar todos os em-
bargos infringentes antes de exami-
nar o seu mérito.

Isso acontecerá? Arriscamos a res-
posta negativa. A aplicação do Direito
costuma levar em consideração aspec-
tos políticos. Nesse clamoroso caso, o
STF sabe que a Corte Interamericana
analisará criticamente a decisão e que
uma das principais queixas dos réus
será o cerceamento da defesa e a falta
de segunda instância para examinar
recursos. Dificilmente o STF correrá
o risco de ser criticado por negar-se a
examinar um importante recurso. Já
tivemos um indício dessa postura con-
ciliatória da maioria dos ministros
quando o Supremo dobrou o prazo
para os embargos declaratórios,
mesmo sem base legal. Nos embargos
infringentes, poderá prevalecer tam-
bém a interpretação equivocada
que tem apelo político.
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Mídia brasileira ‘se alinha
à direita’, avalia ministro
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DIVULGAÇÃO

Barbosa questiona admissão de recursos e
critica ‘conexões de advogados poderosos’

O ex-ministro José Dirceu, um dos condenados no mensalão, foi ontem
ao velório do sindicalista José Ibrahim, que morreu na quinta. Na oca-
sião, Dirceu se encontrou com o presidente da UGT, Ricardo Patah (à dir.)

Os embargos e
as falsas clarezas
do Direito

● Presença negra

� Dos 25 
condenados, 
12 podem 
entrar com 
embargos 
infringentes
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CONDENADO ABSOLVIDO

CONDENADO CABE EMBARGO INFRINGENTE

José Dirceu*
EX-MINISTRO DA 
CASA CIVIL

x 46
Pena: 2 anos e 11 meses

José Genoino
EX-PRESIDENTE DO PT

x 46
Pena: 2 anos e 3 meses

Delúbio Soares*
EX-TESOUREIRO DO PT

x 46
Pena: 2 anos e 3 meses

Marcos Valério
EMPRESÁRIO E OPERADOR
DO MENSALÃO

x 46
Pena: 2 anos e 11 meses

Ramon Hollerbach
PUBLICITÁRIO, SÓCIO 
DE MARCOS VALÉRIO

x 46
Pena: 2 anos e 3 meses

Cristiano Paz
SÓCIO DE MARCOS
VALÉRIO NA SMPB

x 46
Pena: 2 anos e 3 meses

Simone
Vasconcelos**** 
EX-DIRETORA DA SMPB

x 46
Pena: 1 ano e 8 meses

Kátia Rabello
EX-PRESIDENTE DO 
BANCO RURAL

x 46
Pena: 2 anos e 3 meses

José Roberto Salgado
EX-VICE-PRESIDENTE
DO BANCO RURAL

x 46
Pena: 2 anos e 3 meses

João Paulo Cunha*
DEPUTADO FEDERAL DO PT
E EX-PRESIDENTE DA CÂMARA

x 56
Pena: 3 anos

Breno Fischberg***
EX-SÓCIO DA CORRETORA 
BÔNUS BANVAL

x 46
Pena: 5 anos e 10 meses

João Cláudio Genú**
EX-ASSESSOR DO PP

x 46
Pena: 5 anos

*Se a condenação por esse crime for retirada, o condenado iniciaria o cumprimento de pena no regime semiaberto
**Se a condenação por esse crime for retirada, o acusado pode ter a pena convertida em punições alternativas
***Se a pena por esse crime for retirada, o condenado estará absolvido
****A pena aplicada para o crime de formação de quadrilha já está prescrita

NO PORTAL

Dirceu no velório de José Ibrahim

● Relatoria
Dos 25 conde-
nados no julga-
mento do men-
salão, cinco
pediram a
substituição
de Joaquim
Barbosa como
relator dos em-
bargos declara-
tórios, incluin-
do o ex-minis-
tro José Dir-
ceu e o ex-de-
putado Rober-
to Jefferson.

“Como muitos aqui devem
saber, no Brasil, negros e
mulatos compõem 50% a 51%
do total da população,
mas não brancos são muito
raros nas redações,
nas telas da televisão, sem
mencionar a ausência
nas posições de controle
ou liderança nas
empresas de mídia”
Joaquim Barbosa
PRESIDENTE DO STF

Felipe Recondo
ENVIADO ESPECIAL / SAN JOSÉ

O presidente do Supremo Tri-
bunal Federal, Joaquim Bar-
bosa, colocou em dúvida on-
tem a validade e a admissibili-
dade, pela Corte, dos embar-
gos infringentes, recursos
nos quais os condenados pelo
julgamento do mensalão ten-
tarão modificar as respecti-
vas sentenças nos casos em
que o placar foi apertado
(com pelo menos quatro vo-
tos pela absolvição do réu).
“O tribunal terá de decidir se
existem ou não (os infringen-
tes)”, afirmou.

O ministro,que participou on-
tem em San José, na Costa Rica,
de um evento da Unesco sobre
liberdade de imprensa (veja abai-
xo), lembrou que o Supremo
precisa decidir se os embargos
infringentes “sobrevivem”, já
que foi alterada a lei que rege os
processos penais, acabando
com esse tipo de recurso. Ape-
sar da modificação da lei, o STF
manteve a possibilidade do re-
curso em seu regimento inter-
no. Ao discursar no evento, Bar-
bosa criticou conexões de “ad-
vogados poderosos” com inte-
grantes do Judiciário e a imensa
possibilidade de recursos.

“Uma pessoa poderosa pode
contratar um advogado podero-
so, com conexões no Judiciário,
que pode ter contatos com juí-
zes sem nenhum controle do
Ministério Público ou da socie-
dade. E depois vêm as decisões
surpreendentes”, disse ele.

Nesses casos, avaliou o minis-
tro, uma pessoa acusada de co-
meter um crime é deixada em
liberdade em razão dessas rela-
ções. “Não é deixada em liberda-
de por argumentos legais, mas
por essa comunicação não
transparente no processo judi-
cial”, atacou.

Barbosa já havia criticado em
sessão do Conselho Nacional
de Justiça (CNJ) o que chamou
de conluio entre juiz e advoga-
do. Agora, atacou as conversas
privadas ou reservadas entre
juiz e advogado sobre os proces-
sos. Na avaliação de Barbosa, is-
so é “antiético” e um problema
cultural brasileiro que contri-
bui para a impunidade.

O ministro do Supremo disse
ainda que a Justiça brasileira pu-
ne majoritariamente pessoas
pobres, negras e sem relações
políticas. “Pessoas são tratadas
diferentemente pelo status, pe-
la cor da pele, pelo dinheiro que
tem”, acrescentou. “Tudo isso
tem papel enorme no sistema
judicial e especialmente na im-
punidade.”

Outro fator que contribui pa-
ra a impunidade, disse, é o foro

privilegiado. “No Brasil tem al-
go chamado foro privilegiado, o
que significa que, se um prefei-
to é acusado de cometer um cri-
me, ele não terá o caso julgado
por um juiz regular (...) Se o acu-
sado é um ministro de Estado,
membro do Congresso ou mi-
nistro do Supremo, o caso será
decidido pela Suprema Corte.”

Em várias ocasiões, minis-
tros do STF já confidenciaram,
porém, que se não fosse o foro o

julgamento dos mensaleiros
não teria ocorrido ainda.

Prazos. Os embargos infrin-
gentes aos quais Barbosa se refe-
riu ontem só poderão ser apre-
sentados pelos condenados do
mensalão numa segunda etapa
de recursos. Na quinta-feira,
terminou o prazo para a entre-
ga dos chamados embargos de-
claratórios, que servem para es-
clarecer pontos obscuros da de-

cisão do STF. Esses recursos po-
dem, no máximo, alterar o tama-
nho das penas. Já os embargos
infringentes podem implicar re-
visão de sentenças.

Barbosa reforçou ontem que,
“tecnicamente”, os embargos
de declaração não têm poder de
mudar o resultado do julgamen-
to. “Embargos de declaração vi-
sam apenas corrigir eventuais
contradições”, disse o presiden-
te do Supremo.

No discurso, Barbosa
aponta no País ‘falta de
diversidade política e
ideológica’ e ausência
de negros em redações

Mensalão. Ministro participou ontem de evento sobre liberdade de imprensa e lembrou que plenário do Supremo terá de decidir se
os embargos infringentes, que visam a rever condenações, poderão ser aceitos; para ele, excesso de recursos favorece a impunidade

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 4 maio 2013, Primeiro Caderno, p. A4.




