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PRIMEIRA PÁGINA (25.MAR) Di-
ferentemente do publicado na le-
genda, a galeria retratada é a de
presidentes, não de ex-presiden-
tes do Brasil.

PODER (23.MAR PÁG. A6) Diferente-
mentedoque foi informadona re-

portagem “Universidade de Moro
vira palco de ato a favor de Lula”,
o debate realizado naUniversida-
de Federal do Paraná (UFPR) foi
chamado de “Ato Suprapartidá-
rio em Defesa da Democracia”, e
não “Ato Suprapartidário Contra
a Democracia”.
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Operação Lava Jato
Hélio Schwartsmanpergunta

adiferença entre a atitudedeEd-
wardSnowdeneadeSergioMo-
ro.Nãohá. Talvez seja interes-
santepensarnas consequências:
aprovemosounãoaatitudede
Snowden (euaprovo), aConstitui-
çãoamericananãoaprova.Acho
queomundoprecisadeativistas
prenhesdeumaposturapolítica
antagônica aogoverno. Para ser
umdeles,Moroprecisaria largar a
toga eparar de contaminar o Judi-
ciário comseus “ativismos” (“País
conflagrado”, “Opinião”, 25/3).
Ivan OlIveIra (São Paulo, SP)

H

OPTnão temmoral para falar
em fortalecimentodademocra-
cia. Envolvidonomensalão eno
petrolão, atacaa imprensa, aPF,
a Justiça.Usaosmovimentos so-
ciais para incitar a violência.De-
mocracia é o contrariodoquepra-
ticam.Éaceitar a vontadedopovo
que foi às ruas exigirmudanças.
ClaudIr JOséMandellI (Tupã, SP)
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Frequentemente discordodos
argumentos deVladimir Safatle.
No entanto, desta feita,me curvo
aos seus apontamentos em“Um
golpe e nadamais” (“Ilustrada”,
25/3). É certo que o governo que
aí está é ruime corrupto, porém,
o que está por vir, pela deforma-
ção e conteúdo, fatalmente será o
caos. Que venha oplebiscito em
homenagemànossa democracia.
eduardO JOsé de OlIveIra (Sertãozinho, SP)
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É incrível a capacidade do ex-
presidente Lula de transferir pa-
ra outros a responsabilidade por
crises criadas por ele, Dilma, o
PT e aliados, como é o caso do
maior esquemade corrupção dos
últimos anos. Lula disse empú-
blico que o culpado da crise eco-
nômica é o juiz SergioMoro. Ele
não é umgênio (“Lula incita cen-
trais a pressionarema Lava Jato”,
“Poder”, 24/3)?
OdIval BenedItO deMatOs (Londrina, PR)
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Cada vezmais admiro Fer-
nanda Torres. Alémde grande
atriz, sabe casar realidade e valo-
res humanos com suas reflexões
ponderadas. As pessoas estão se
alimentando de uma agonia be-
ligerante. É uma tragédia! Seria
bom tomar conhecimento dos fa-
tos pormeio de pessoas equili-
bradas e sensatas. Se continuar
assim, nossa democracia tem tu-
do para desmoronar, pois os “ho-
mens de bem” estão sumindo (“O
nascimento da tragédia”, “Ilus-
trada”, 25/3).
MarIza BaCCI zagO (Atibaia, SP)

H

Odiscurso de Lula para as cen-
trais sindicais nesta semana su-
gerindo que a culpa pela situa-
ção do país se deve à ação irres-
ponsável do juiz SérgioMoro e
daOperação Lava Jatome trouxe
à lembrança o velho chavão que
identifica Adhemar de Barros, o
“roubamas faz”.
agOstInhO BOrges (Belo Horizonte, MG)
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Parabéns àFolhapelomais
certeiro editorial dos últimos
tempos: “Lista explosiva” (“Opi-
nião, 25/3). Não queremos o sa-
crifício de umpara que os outros
possam ficar confortáveis!
JanaIna PasChOal, advogada (São Paulo, SP)

Galeria de presidentes
Foi brincadeira ou foi a sériodi-

zer “cadêaDilma?” acercadaga-
leria de ex-presidentesnoPalácio
doPlanalto, publicadanaPrimei-
raPágina (25/3)?Ora, se a galeria
éde ex-presidentes, a fotodeDil-
manãopoderia estar ali, não é?
Eaassessoria delanão soube ex-
plicar isso?Trata-sede refinado—
oudiscutível—sensodehumorou
de confusãomesmo?
taBaJara nOvazzI PIntO (São Paulo, SP)

nOta da redaÇÃO -Leia abaixo a seção
Erramos.
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É interessante a galeria estam-
pada na Primeira Página. Obser-
vei que todos os ex-presidentes
estão sérios, enquanto o sr. Luiz
Inácio é o único que sorri. Como
interpretar esse gesto?
salvadOrMunhOz (Colorado, PR)

Cruyff
Ferreira Gullar diz que não es-

crevemais poesia por não ha-
vermais o “espanto”. Pois é, eu
eramenino quandome espan-
tei como gigante Cruyff e suama-
ravilhosa seleção. Às vezes, pen-
so que seriamelhor que a vida
parasse de andar. O tempo bem
que poderia parar só para poder
apreciar esse gênio eternamente
(“Cruyff total”, “Esporte”, 25/3).
luIz antOnIO aMarO da sIlva (Guarulhos, SP)
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Dunga esquece de dizer, em
seu lacônico comentário, que,
alémde não jogar comoCruyff,
tambémémuito diferente do ge-
nial holandês como técnico.
JOÃO antOnIOMIChelettI (Santos, SP)

Desemprego
Devido à péssima gestão da

presidenta, o país já temqua-
se 10milhões de desemprega-
dos (“Desemprego acelera e vai a
9,5%, omaior desde 2012”, “Mer-
cado”, 25/3). A que primeiro de-
veria perder o emprego não é de-
mitida e não pede demissão.
MárIO dente (São Paulo, SP)
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Não estaria o Brasil no genuí-
nomomento de a CUT ir às ruas
contra o desemprego ? (“Golpe
contra trabalhadores”, Tendên-
cias/Debates, 25/4)
JOÃOMOntanha (Recife, PE)

Leis brasileiras
Só umaperguntinha: será que

a interpretação das leis emou-
tros países é essa torre de Babel
que há por aqui? Se consultados
10 juristas, três dirão uma coisa
e outros três, o contrário. Outros
três ficarão em cimadomuro e o
jurista restante dirá algo comple-
tamente diferente. O “juridiquês”
enrola e ninguémentende nada.
luIz alBertO rezende (Piraju, SP)

Inteligência artificial
Tay, o robô daMicrosoft co-

mandado por inteligência arti-
ficial, tornou-se adepto deHi-
tler e responsabilizou Bush pelos
acontecimentos do 11 de Setem-
bro.Moral da história: conversar
comdesconhecidos pela inter-
net pode não sermuito educati-
vo, especialmente para os nossos
filhos (“Microsoft desativa ‘per-
fil inteligente’ do Twitter após
mensagens racistas”, folha.com/
no1753775).
JOrge alBertO nurkIn (São Paulo, SP)

O chamado foro privilegiado re-
presenta uma dupla proteção de-
mocrática. De um lado, é uma for-
ma de resguardar o juiz que teria
quedecidir, sozinho, sobrequestão
que afeta milhares, ou milhões, de
pessoas. Por outro, aproteçãoquer
evitar que o Judiciário seja usado
politicamente para atingir pessoas
expostas e, portanto, mais sujeitas
à contestação de suas decisões de
alto impacto público.
E como o foro privilegiado cum-

pre essesobjetivos?Nosdois casos,
o que protege tanto o juiz indivi-
dual quanto a função pública é a
decisãocolegiada.É claroqueade-
cisão de um juiz singular pode ser,
mesmo em grandes casos, justa e
independente. Mas a engenharia
jurídica da prerrogativa do foro
busca o melhor modelo, aquele
commenor risco de falha.
Ocasodoex-presidenteLulaédi-

dático sobre isso. Antes da tentati-
va de torná-lo ministro, não tinha
foro especial. Era uma pessoa pú-
blica, mas sem foro.
A juíza Maria Priscilla Ernandes

Veiga Oliveira, da 4ª Vara Criminal
de São Paulo, foi vigiada pelo país
durante um final de semana ao re-
ceber a denúncia doMinistério Pú-
blico contra Lula.
Independentementedequal fos-

se sua decisão, pela prisão ou sol-
tura, seria crucificada por muitos.
A trajetória profissional da juíza fi-

caria afetada, positiva ounegativa-
mente, por essa decisão singular.
Asentençaporumcolegiadonão

é imune a influências políticas e
pressõesde interesses. Traz, noen-
tanto,umacerteza: radicalismos in-
dividuais se dissolvem em meio à
pluralidade de visões.
Minimizachancesdeumadecisão

acidental,contingente,masdegran-
de impacto na política. Impõe uma
etapadediscussãoentreparesantes
da decisão. Submete teses ousadas
ao crivo dos colegasmagistrados.
O foro privilegiado também pro-

tege o Judiciário de suas inconsis-
tências. Ao centralizar as deman-
dasqueestariamfragmentadasnas
varasdeprimeira instância, ganha-
se coerência. Evitam-se decisões
contraditóriassobreassuntosseme-
lhantes,queinevitavelmenteseriam
unificados por umTribunal de Jus-
tiça ou Tribunal Superior.
Quando os processos envolvem

políticos, a longa duração pode in-
terferirnosresultadosdasurnas.Por
isso, ao trocar uma oumais instân-
cias judiciaisporumainstânciacen-
tralizadae jámaispróximado topo,
aConstituiçãopromovemais racio-
nalidade e estabilidade política.
O rótulo de “privilégio” já não faz

sentido.Apósomensalão,minou-se
a suspeita de que o Supremo Tribu-
nalFederaleaProcuradoriaGeralda
República seriammais lenientes do
que qualquer outro juiz ou tribunal.

Emboraexistaapercepçãodeque
o juizSergioMoropossa sermais ri-
goroso, usar a nomeação comomi-
nistro para driblar a primeira ins-
tâncianãogarantevantagem.Pode
até ser o contrário.
Caso Lula venha a ser confirma-

doministrodaCasaCivil, suaeven-
tual condenação dependeria de
uma só decisão judicial. Sequer
umadoplenário do Supremo,mas
de uma de suas turmas, formada
por cinco ministros.
Continuando sob a jurisdição do

juizMoro, ede fatohavendoprovas
contraoex-presidente,o fimdopro-
cessoprovavelmente seria também
noSupremo,masapenasdepoisde
umalonga tramitaçãopelasprimei-
ra e segunda instâncias.
Nem tudo, é claro, está certo em

nosso modelo de foro especial. Há
categoriasdemaisincluídase,talvez,
nem para todas se justifique a exce-
ção de ser julgada por foro colegia-
do. A regramerece aprimoramento.
Em tempo de normalidade políti-

ca,a regradoforopodeparecerana-
crônica.Emmomentosconturbados,
comooatual, pode ser agarantiade
um Judiciário estabilizador.

MICHAEL FREITASMOHALLEM, 38, mestre em
direito público pela University College London, é
professor de direitos humanos da Escola de Direito
do Rio de Janeiro da Fundação Getulio Vargas e
coordenador do Centro de Justiça e Sociedade

Nunca antes na história do Bra-
sil fomos todos tão iguais perante a
lei.OpreceitoestágravadonaCons-
tituiçãodesde1988,masapenasnos
últimos tempos saiu do papel e ga-
nhou as ruas.
A igualdade, importante frisar,

alimenta nosso sonho de justiça. É
o que nos dá a sensação de sermos
cidadãos respeitadosevalorizados,
propiciando condições para o real
desenvolvimento de um povo. A
igualdade é a fiadora máxima do
sistema democrático.
Comoclassificar, neste contexto,

umapropostaque tivesse comoob-
jetivo ressaltar as nossas diferen-
ças? Nesta semana, esta Folha in-
formou que parlamentares preten-
dem apresentar uma proposta de
emenda à Constituição para esten-
der a ex-presidentes da República
o privilégio do foro especial por
prerrogativadefunção,determinan-
do que só sejam julgados pelo Su-
premo Tribunal Federal. O que di-
zera respeito?Nomínimo,queéum
tapa na cara do povo.
Ninguém pode pretender estar

acima da lei na democracia. Nin-
guém pode querer ser intocável. É
antiético, imoral, injusto. Na Espa-
nha,naSuíça,naHolandaenosEs-
tados Unidos, para ficarmos emal-
guns poucos exemplos, não existe
foro privilegiado. EmPortugal, exi-
ge-seapenasumaautorização legis-
lativa para o processo.
Na Itália, há o foro privilegiado

exclusivamente para o presidente

da República. No Brasil, entretan-
to, até mesmo prefeitos de micro-
municípiosdesfrutamde tratamen-
to especial do Poder Judiciário.
Nossa Constituição determina

que processos envolvendo autori-
dadessejamencaminhadosparaór-
gãos superiores, como o Supremo.
O instituto do foro privilegiado

nasceu em um Brasil no qual mu-
lheres e pobres não votavam. Sur-
giunumpaís cheiodepreconceitos
e de reservas de poder. Só homens
ricos tinhamdireitos e, assim,deci-
diam os destinos da nação.
Pormeio da Carta de 1891, o pre-

sidente da República e seus minis-
tros,osmagistradosdoSupremoTri-
bunalFederaleos juízes federais fo-
ramagraciados como foro especial
emmatériacriminal. Isso foidecidi-
donaRepúblicaVelha (1889-1930).
Não queremos umBrasil novo?
Passados 125 anos, ainda sofre-

mos coma faltadeacessoà Justiça,
com as desiguais oportunidades
econômicasesociaisecomumaim-
punidade epidêmica. Há quase 30
anos,contudo,vivemossobavigên-
cia de uma Carta Republicana que
consagrou direitos fundamentais,
especialmente os relacionados às
diversas liberdades e à isonomia,
quenosservemdeinstrumentospa-
ra enfrentar as desigualdades.
Cada vez mais, apesar da resis-

tência patética e do esperneio vão
e desesperado daqueles que não
querem abrir mão de suas anacrô-
nicasbenesses, percebemoseacre-

ditamos que privilegiar indevida-
mente autoridades ofende o senso
mais elementar de justiça. Desres-
peita a cadaumdenóseaoconjun-
to de princípios de nossa república
democrática.
O foro privilegiado subverte prin-

cípiosprocessuais fundamentaisea
própria organização do sistema de
Justiça.Tribunaissãoestruturascon-
cebidasparareapreciarcausas,enão
para colherprovas e instruir proces-
sos.Certamenteamorosidadedecor-
rente desta sobrecarga de trabalho
aumentamuitoo riscodeaexpecta-
tiva socialdepuniçãoser fulminada
pela prescrição. Junto a isso vem o
amargo sabor da impunidade.
O argumento de que políticos só

devem ser julgados pelo Supremo
por conta da maior vulnerabilida-
de dos juízes de primeiro grau po-
deria serválidonos temposmaisbi-
cudos do coronelismo,mas é frágil
e insustentávelnosdiasdehoje,nos
quais a independência judicial é
uma conquista e não mais um so-
nho distante. O juiz federal Sergio
Moro é um bom exemplo.
Mais do que refutar a inaceitável

expansão do privilégio processual,
deveríamos aproveitar a oportuni-
dadeparaextingui-lodevez.Éhora
de abolir esses esconderijos tortuo-
sos, fétidos e sombrios, negadores
da igualdadede todos perante a lei.

ROBERTO LIVIANU�, 48, doutor em direito pela USP, é
promotor de Justiça e presidente do Instituto Não
Aceito Corrupção

A razão do colegiado

Privilégio sombrio
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Foro privilegiado deveria ser extinto?
NÃO
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