
o colegiado protege 
a democracia 

o caminho par. 
um. lu~k;.q~ respon
sabilize políticos eleitos 

com rapidez e rigor nlo 
~ o fim do rOlO espK~L 

A prerrogatIV' de serjul
gado por um colegl<ldo 

produz tlh prolundas consequ~nclas 
para a democracia brasileira: protege 11 

escolha dos eleitores da indevida inter

fer~nda do JudiCl.1irio, dissolve eventuais 
paiMOes e radicalismos do juiz Individual 

no voto colegiadO e nos d6 li oportunida
de de resolver as causas da morosidade 
Jurisdicional nao apenas redlstrlbulndo 

aulOS por v.ras de prlmeha lnsl~nda. 
ma s evitando que se tornem procts!>Ol. 

O Judicilrlo, por veze!>, ~ Instru
mentalizado em nome de interesses 
ilegltimos. Ha poucos meses. por exem
plo. Jornatlstas da Gouto do Povo, do 
Paran.1i, pau.r.m li ser perseguidos 
por processos judlciats justamente por 
conta do seu jornalismo independen

te. Apesar doS contelrtos diferentes. o 
caso mostra a vulnerabilidade a que se 

submeteriam pollticos eleitos dispostos 
a enfrentar grupos econOm\(os ou po

liticos he~m6nkos. Se j.i ~ rara. seria 
entllo o fim da politica corajosa. Sem o 
foro especial polltlcos passariam boa 

parte dos seus mandatos atuando em 
tribunais esparSOS,ainda mais distantes 

da agenda publlca. 
O foro privilegiado - ou foro espe

dai por prerrogativa de lunçllo - tam
b4!m prolege ocup~nle~ de (~rgos ele

tivos da \ne~lt.wel prefer4!ncla pollUc. 

capa~ de contaminar a atuaçllode Juizes 
em momentos de exa.cerbaçllo polltka. 

Em tempos como os que vivemos, limI
nares se tornam tenlaç6es O juiz ltagiba 

Cana Preta Neto. de BraslUa. suspendeu 
a posse de lut. como ministro tendo 
como fundaml!nto a lei dos cnmes de 

responsabitidade. cuja apticotÇlo 4! de In
teira competência do Poder Legislativo 

Por muito pouco o juiz nlo determinou 
ele mesmo, já em março passado, o im

pea.chment da presidente da Republiea. 

r. certo que a dedsllo por um cole
giado nlo ~ imune a influências polllicas 
li' pressões de interesses. No entanto. 

enos individuais se di5sipam no con
tradlt6rio do colegiado e radicalismos 

se isolam quando confrontados com 
o bom senso. Minimiza-se a chance 

do Impacto Indesejado na polltka. Por 
outro lado. ganham tilmb!!m juIzes e o 
Jud k~ria.A carreir. de um jovem magi~ 

Irado pode ser definitivamente afetada 
se da loteria da distribulçllo processual 

resultar um controverso processo contra 
um presidente. ministro ou govemador. 

Pro~ tar1amos magistrados em inicIo de 
carreira ao protagonismo precoce de 
heróis ou v;16es nacionais 

Entretanto. a Inegilivel morosi
dade dos processos contra pollticos 

em tribunais superiores pode ser 
combatida de modo mais efical. A 

simples redlstribuiçllo de processos 
hoje com foro especial para varu de 

primeira Instllnda nllo resolverll o 
problema Serllo muitos anos at4! que 
os processos tenham definiçllo. ap6s 

trh. quatro ou até cinco decisões 
judiciais. A oportunidade aberta 

por use debate 4! de fo rtalecer 
os mecanismos de contençllo 
de candidaturas jili implicadas 

em processos Judiciais. Se 
nllo puderam ser barrados 

at!! aqui. temos que dar 
tempo pa.a que a lei da 

ficha Limpa, que valeu 
apenas em uma elei

Çao municipal (2012), 

realize todo seu po-

tenciaL 
A e'Kolhaapressa-

da do foro como causa 

dos males brasileiro~ • 
tlpk a do simplismo com o qual se quer 

enfrentilr problemas comple.os. Seria 
pior a emenda que o soneto, e no ca· 
mlnl'lo fragilizariamos ainda mais nossa 

democra.cia. 
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Foro especial 
deve ser extinto? 

Norma de transição, 
hoje, seria indispensável 

Nada tem mais fOflja 
do que uma Ideia cujo 

tempo chegou. Mens.allo 
e lava-jato demonstra

fiJm que chegafiJm I'Iora e 
vez de eliminarou redullr 

o foro priYilegiMlo. 
O atual modelo nlo 

funciona. At4! o Mens.allo Il1o havia poUlico 

responsabilizado em definitivo pelo Su
premo Tribunal Federal por eventuais atos 

ilKorretos. Hoje. leva-se tempo. Segundo 
dados do Supremo em números. da FCV 

Direito Rio, slIo n«es.s~rios mais de 1200 

dias pafiJ julgar açi)es penais cont.a qi.ltm 
det4!m foro privilegiado. A tentativa do 

STF de agilizar. transferindo p~ra turmas. 
nllo funcionou. Os 1.396 dias de 2014 

aumentaram para 1.536 em 2015 

A justificatNa de que o julgamento 

por órglo coiegiado de in~tância mbima 
prote~ia magistrados de InS~ncia5 In· 
ferlofes de pressões polftieas locais nlo ~ 

lt'gIa ~ral. NIIo se demonstra na It'alidade. 
A Independência de um juiz nllo se 

~e pela irmAnda em que atu.t.. 
S4!rgio Moro. juiz na 13" Vala fed(oral 

de Curitiba. prova: 74 prisões preventivas. 
91 temperarias. seis em flagrante sao 61 

a.cordos de colaboraçlo premiada. CIOCO 

acordos de leniência. 21 sentent;as. 

Os numeros stJ~ que detentores 
de foro privilegiado que cometeram IlIcl
tos sentem-se mais protegidos quando 

julgados pelo SlJpremo do que por juiz 

locaL De 1988 até 2015, apenas 16 

dos maisde 500 parlamentares inves

tigados e processados no STF foram 
condenados por crimes contra a 

admlnlstrac;1o publk:a. 
NIo setratildeescolhaentre 

quem pune maIs. Mas de se 
levM a sério a indrgnaçlo doS 

elenores com a (orJUpçlo 

politica. Atravts de jutea' 
mentos independentes, 

O atual modelO nllo tem produzido 
responsabllllaçllo sufkiente Mas ir

responsabHlza~lIo e.cessiva. O que se 
reflete nas pesquisas dI! conliiln~iI nas 
InstItuições. Congresso e Legislativo, os 

menosconli~vels Insuficiente confiança 
no Judiel~rlo 

O desafio é pois: como restilurar a con
fiança ne<essjr\a iI democrilcia? 

NIa nos falta lmagioa<;lIo institucionaL 

luis Roberto 8arro~, porexemplo. tem pro
posta que atende aos receios das inumeras 

e Indevidas pressões polltkas. CriaçAo 
de vara federal especializada no Distrito 

Federal para Julgar os qllt' I'Ioje possuem 
competência privilegiada Maglstr.ldo com 
mandato.lndk:ado pelo Supremo. Existem 

outras. 
A qllt'stllo agora e de estratégr.alegisla

tiva.lnUmern PEú li refletl!m o desejo dos 
eleitores de ell\ino;lIo do Ioro privilegiado. 

Olflcll de serem wladas por um Congresso 
onde aptOlCimidamente um terço de 'lC'US 

membros sao Invt'stigados ou respondem 
a processos por mais de 60 tipos de crimes 

diferentes. 
Un'IiI norma de transiçlo, preservando 

o foro para os detentoresde mandato I'Ioje. 

Sl!fl.1nd~s.Ml 

A mobitizotÇlo dos eleitores tam~m 
No espotÇo «ldodClflio do site do Sena

do, constil consulta publica sobre a PEC 
10/2013. O cldadllo pode votilr. endos

sando ou nllo a proposta de extinguir o 
foro prMegjado. 

Mudar 4! sintoniza. o Judici.1rio com 05 

detentores do poder politico originaria: o 

povo. Esta sIntonia depende da percepç30 
de que o Judk~ria é eficient~_ Quanto mais 

o for. malso ddadllo vai plOCllrar a Justiça. 

E os advogados. 

f.-------------~ que protejam tanto o 
direito de defesa quanto 

Mudar ~ tambem uma tentativa de 

o J udlCj~rio Sl!r mais eficiente. Mais os 
cidadlos procurarlo a Justiça. E correlat<t

mente mais advogados seria nKessArios. 
lusti!;a ~ficient~ e tam~m maior mercado 

de traball'lo. 

a f alo~vel duraç",o do 

processo-
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