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Tevê
O artigo ‘‘Invisível Maldade’’ (31/8), em

‘‘Opinião’’ expressa corretamente a angústia
que nos atinge, ao constatarmos os desregra-
mentos da tevê nas suas programações abu-
sivas de todos os horários. A moral dos costu-
mes não é coisa do passado. Nós não permiti-
mos que algum amigo ou vizinho nos visite
em nossas casas para praticar cenas de sexo
perante a família, como ato exibitório, nem
que ele ou ela fiquem nus em nossas salas,
diante de todos. Por que entendem os da tevê
que podem praticar tudo isso e mais violên-
cia em seus programas e filmes, nas nossas
casas? Os defensores da tevê afirmam que
restringir a programação é censura à liberda-
de de imprensa e, descaradamente, acrescen-
tam que ela não influencia crianças, adoles-
centes ou adultos. Negativo! Se a tevê vende
tudo que anuncia nos seus comerciais, é cla-
ro que ela influencia as pessoas. E, se influen-
cia para vender produtos, influencia também
para ‘‘vender’’ erotismo e violência.
Severiano Bandeira,Lago Norte

Estranheza
Estranho e protesto quanto à existência de

verba na Secretaria de Fazenda para financiar
ônibus para a ‘‘Independência’’ e inexistir para
pagar a folha suplementar (versão 8), referên-
cia 07/99 (nota: estamos em setembro!) da
Fundação Educacional do Distrito Federal.
Contracheques foram emitidos mas o depósi-
to não ocorreu. Por outro lado, eliminada a
despesa de comemoração da ‘‘Independência’’
(GDF e todo Brasil), resultariam dezenas de
milhares de poços no Nordeste e/ou centenas
de escolas naquela região. Estranhas priorida-
des (despesas que nada comemoram), pois
não temos independência, nem mesmo políti-
ca, quanto mais econômica.
Erasmo de Souza,Sobradinho

Globalização
Felicito o Correio por contar com articulis-

tas da estirpe do sr. Carlos Chagas. Seu texto
claro e direto exprime exatamente o que eu,
uma estudante de História das Relações Inter-
nacionais, penso a respeito dessa idéia de glo-
balização, hoje levada aos mais absurdos
extremos por nossas elites ‘‘pensantes’’. Res-
sinto-me como a maneira como nossos líde-
res políticos e econômicos, em geral, subesti-
mam a capacidade de análise que o povo bra-
sileiro tem da sociedade internacional. Mas
não são eles mesmos que deturpam e masca-
ram a realidade, tornando-se os maiores res-
ponsáveis pela desinformação e ignorância
do povo? É preciso que mais pessoas como o
sr. Chagas tragam à tona sua indignação. E
viva a liberdade de pensamento!
Tânia Manzur,Brasília

Impostos
A pessoa física no Brasil atual é punida

com alta carta tributária para compensar a
sonegação empresarial. Pagamos o imposto
de renda que já é retido na fonte. Para rece-
bermos nossos aviltados salários, o que é fei-
to obrigatoriamente por intermédio da rede
bancária, pagamos mais 0,38% de acréscimo,
também retido na fonte, apenas apelidado de
CPMF, com a diferença de não poder ser
compensado quando da declaração anual de
rendimentos. Pagamos o maior IPTU do país.
Pagamos IPVA. E tudo isso sem a oportunida-
de de sonegar. Concito os cidadãos brasilei-
ros a iniciarem uma verdadeira batalha con-

tra os sonegadores: exijam as notas fiscais,
confiram seus trocos em moedas, não se dei-
xem pressionar pela cara feia do comerciante
quando ouve as palavras nota fiscal.
Márcio Roberto Valente Caetano,Brasília

Saúde
Atualmente vemos os resultados das cam-

panhas realizadas em prol da melhoria de vida
das pessoas. Os remédios passaram a ter suas
classificações visíveis pela colocação de tarjas
nas embalagens e advertências sobre efeitos
colaterais nas bulas. Contra o tabagismo pas-
sou a ser obrigatório o aviso sobre os males
causados aos fumantes ativos e passivos, às
gestantes e aos bebês. Já não se vendem mais
material tóxico a menor de 18 anos; as campa-
nhas sobre doenças sexualmente transmissí-
veis (DST) foram de grande valia para a popu-
lação de modo geral. Dentro dessa aparente
preocupação com a saúde das pessoas alguns
aspectos causam-nos estranheza: por que o
ministro da Saúde permite aumentos abusivos
dos preços dos remédios, estando alguns labo-
ratórios praticando preços alterados em mais
de 1.000% em relação a outros? Seria paterna-
lismo? Sendo ou não, nós pagamos o preço.
Por que esse mesmo ministério não faz cam-
panha contra as bebidas alcoólicas? Sugiro
que se adote para as propagandas de bebidas
alcoólicas a mesma medida adotada com rela-
ção ao fumo. Não se deve privilegiar uma dro-
ga pior ainda que a outra. O álcool prejudica o
corpo e a mente, alterando a personalidade e
em conseqüência o comportamento.
Abílio Teixeira,SQS 210

Agenda errada
O artigo ‘‘Agenda para o Século XXI’’, da dra.

Cosete Ramos (CB 9/9/99), é mais uma tenta-
tiva de nos impingir uma visão otimista do
futuro de nossa sociedade, quando o que per-
cebemos é justamente o contrário: se insistir-
mos no atual sistema econômico, não haverá
agenda que salve nossos netos de sofrimentos
indizíveis. Entre outras aleivosias assacadas, a
mãe de todas elas: ‘‘A economia global está
sendo impulsionada pelo desejo de escolher
do consumidor’’. Deve ser por isso mesmo
que agora vamos ter de comer alimentos
adulterados geneticamente e sem etiqueta
que nos desse a chance de não adulterarmos
nosso próprio patrimônio genético com essa
comida recém-inventada por empresas, e não
desenvolvida pela natureza ao curso de incon-
táveis eras. O consumidor é quem decide,
desde que decida pelo que lhe é imposto.
Joaquim Moura,Brasília

Nova técnica
Retornando a um artigo sobre alfabetização,

publicado em 18 de julho deste ano, quero
agradecer profundamente a esse jornal, a Ana
Cristine Gentil, aos dois diretores de nome
Paulo e ao jornalista Ari Cunha, meu amigo há
mais de 20 anos. Esse artigo completo nos aju-
dou muito a disseminar a nova técnica de ensi-
nar analfabetos a escrever, ler e até a estudar
sozinhos — quase inacreditável. Muitas pes-
soas se incomodaram em telefonar para seu
jornal a fim de descobrir meu telefone (366-
1141) e eu já distribuí quase 400 cartilhas para
educadores ou diretamente para analfabetos,
com excelentes resultados. Tudo isso me dá
uma satisfação enorme. Estamos falando de
uma cartilha de 16 páginas a R$ 0,80 cada. Ago-
ra estamos atacando o problema por intermé-
dio de grupos de assistência social voluntária (-
que inclui alfabetização) em todo o país.
John Mauger,Lago Sul

Reforma tributária

‘‘Temos que começar a criar a consciência de direitos humanos nas crianças’’
Jan Newton,presidente da Fundação Cidadania,de Londres,

ao explicar as mudanças que estão sendo introduzidas nas instituições de ensino britânicas

O assassinato do Timor
Sempre que não lhes permiti-

rem mais nada, as pessoas devem
gritar. Há ocasiões em que o silên-
cio é crime contra a humanidade.
São palavras de Nadejda, a viúva
do poeta Osip Mandelstam, mor-
to em campo de concentração da
URSS, durante os expurgos stali-
nistas. Ela falava do silêncio habi-
tual, que se faz diante da violência
e da opressão dos poderosos con-
tra os fracos, como ocorreu no
assassinato do marido e dos dissi-
dentes eliminados na mesma oca-
sião. 

Ouvimos, há dias, o grito dos
excluídos, promovido pela Igreja,
a fim de abrir a consciência auto-
crítica do governo à miséria de
milhões de brasileiros. Esse cla-
mor, embora abafado, veio do
coração do país e não há como
ignorá-lo. Ainda bem.

Mas que dizer do vergonhoso
silêncio que se faz ante a tragédia
anunciada do povo do Timor-
Leste? Os americanos, que têm
espiões e instrutores militares
em Djacarta, sabiam de tudo,
mas silenciaram quando os líde-
res do movimento pela liberta-
ção do Timor, Xanana Gusmão, o
bispo Belo e Ramos Horta, pedi-
ram o adiamento do referendo
sobre a independência da ex-
colônia portuguesa, dado o peri-
go de represálias contra a previsí-
vel vitória dessa tese. 

Milícias apoiadas pelo exército
indonésio atacaram a população
timorense, durante quase três
meses, na tentativa de fazê-la
votar contra a independência.
Apesar disso, os independentis-
tas tiveram mais de 80% da vota-
ção. Sem as violências das milí-
cias, teriam muito mais votos.
Aconteceu, então, o previsto
pelos líderes do movimento da
independência: o banho de san-
gue pós-eleitoral, porque a ONU
e os Estados Unidos não prepara-
ram qualquer esquema de resis-
tência contra a ação criminosa
das milícias.

O silêncio do governo Clinton,
diante desse genocídio, reflete a
lógica da geopolítica das grandes
potências. Os EUA agiram, em
nome do sentimento humanitá-
rio, no Chifre da África, para ‘‘-
salvar’’ da fome o povo da Somá-
lia. Intervieram no Iraque, em
nome da democracia humanita-
rista, contra a ditadura de Sad-
dam Hussein. Bombardearam a
Iugoslávia, para impedir a perse-
guição aos muçulmanos albane-
ses em Kosovo. Nessas estraté-
gias, o humanitarismo foi mero
eufemismo para os interesses
americanos.

Agora, no caso do Timor, os
EUA estão com a Indonésia, cuja
ditadura desumana eliminou,
em trinta anos, milhões de comu-

nistas e mais de um terço da
população timorense. A ministra
Albright, pregadora da pax ame-
ricana, em vários pontos do pla-
neta, ignora o Timor e até pensa
em tirar Koffi Anan da secretaria-
geral da ONU, por sua insistência
em salvar a ex-colônia portugue-
sa.

Os EUA criaram o problema
Timor. Há 25 anos, o então pre-
sidente Ford e seu secretário de
Estado, Kissinger, armaram a
ditadura indonésia e apoiaram a
ocupação da ex-colônia, que se
declarara independente de Por-
tugal. De olho nas riquezas indo-
nésias, ambos fingiram temer
que os comunistas timorenses
tornassem realidade o filme O
rato que ruge e ameaçassem a
segurança dos EUA. Atendendo
aos apelos de Portugal, o Brasil
tem agido na ONU para ajudar o
Timor. Mas Clinton, no caso,não
ouve FHC. E a Europa, que aju-
dou os EUA em Kosovo, está
indiferente à violência das milí-
cias homicidas, mostrada nas
tevês. É a covardia da ditadura
armada contra a frágil liberdade
sem armas. A guerra sem Picas-
so para pintá-la. Resta a todos
gritarem juntos, para denuncia-
rem esse crime contra a huma-
nidade e somarem seus gritos
aos do povo assassinado no
Timor. 

A
s discussões da Reforma Tri-
butária se arrastam desde
1995. Começaram no primei-
ro ano do primeiro mandato
do presidente Fernando Hen-

rique Cardoso. Até hoje, porém, o tema
não sensibilizou o Congresso apesar do
clamor geral pela sua conclusão.

Na semana passada, o governo voltou à
carga. Articuladores do Palácio do Planalto
e a cúpula da comissão da Câmara que tra-
ta do assunto decidiram apressar a tramita-
ção do projeto. O relatório final deve ser
apresentado até 30 de setembro. A intenção
é votar a proposta de emenda constitucio-
nal até o término da atual sessão legislativa.

Chegar lá exigirá esforço hercúleo. Inte-
resses secundários, à direita ou à esquerda,
devem ser deixados de lado. É hora de
olhar para o Brasil. O país tem pressa. A
conclusão dos trabalhos dará importante
sinal para estimular investimentos. 

A reforma, além da indispensável eqüi-
dade fiscal, propiciará à sociedade meca-
nismos de arrecadação mais eficientes.
Conferirá ao poder público as receitas sufi-
cientes à cobertura de seus dispêndios sem
sobrecarregar os particulares com encar-
gos exagerados. Aplainará, assim, o cami-
nho para que o país ponha ordem nas
finanças públicas e, com isso, possa pensar
em desenvolvimento sustentável.

Para atingir os objetivos por que todos
anseiam, dois alicerces fundamentais

devem sustentar o trabalho de busca de
novo paradigma para o sistema de tribu-
tos. O primeiro: a universalização dos con-
tribuintes. Com isso, será possível atrair
para a legalidade a chamada economia
invisível, que hoje, segundo estimativas,
movimenta recursos da ordem de 50% do
produto interno bruto. 

A elevada percentagem tem explicação.
Impostos altos geram efeito contrário. Em
vez de aumentar o volume de recursos
arrecadados, provocam sonegação, evasão
e migração para a clandestinidade de seg-
mentos produtivos. Ensina a experiência:
quanto menos oneroso é o tributo, maior o
volume arrecadado.

O segundo alicerce a sustentar a reforma
reside na construção de novo pacto federa-
tivo. Estados e municípios devem gozar de
maior autonomia na gestão fiscal para evi-
tar os tradicionais empréstimos da União
destinados a tapar rombos dos tesouros
estaduais e municipais.

Em outras palavras: a César o que é de
César. A União e as unidades federadas
devem sobreviver à custa dos próprios
recursos. Gastar só o que lhes pertence.
Ultrapassar o limite tem um nome. É irres-
ponsabilidade fiscal. No Texas, dá cadeia.
Aqui, a conta bate à porta do contribuinte.
É hora de acabar com a farra. O Congresso
está convocado a dizer sim ao povo brasi-
leiro e apressar a reforma tributária. Não
dá mais para esperar. 
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A MORTE DO JUIZ E O CONTROLE

EXTERNO DA JUSTIÇA
Reginaldo Oscar de Castro

O fim do muro e a baixa popularidade
Carlos Pio

Antes de sua ida para o Minis-
tério da Fazenda durante o
governo de Itamar Franco com o
então senador Fernando Henri-
que, o PSDB era visto por todos
como um partido sem projeto —
em cima do muro. No ministério
e, meses depois, na Presidência
da República, Fernando Henri-
que mudou radicalmente essa
que parecia ser a característica
maior do seu partido. Mais
recentemente, com a desvalori-
zação do real e com a onda de
pessimismo que se seguiu a ela,
veio o primeiro abalo sério da
credibilidade daquele que pare-
cia ser o projeto hegemônico em
nossa sociedade. Tem sido dito,
incorretamente, que o presiden-
te e o PSDB viram sua populari-
dade ruir em razão dos efeitos
das políticas públicas que o
atual governo tem advogado e
implementado. 

Desde 1994, ninguém mais se
refere ao PSDB como um parti-
do de indecisos. É, na verdade,
um dos poucos partidos, senão
o único, com uma agenda clara
para reformar o Brasil. Mas,
como quase sempre acontece
com as propostas explícitas,
seu índice de rejeição tende a
ser alto. A rejeição se explica ou
pelo fato de que discordamos
dos objetivos nelas expressos,
ou porque, apesar do acordo
quanto aos fins, discordamos
quanto aos meios escolhidos
para realizá-los. Neste artigo,
procurarei responder à pergun-
ta: por que a sensação de crise? 

O governo Fernando Henri-
que e o PSDB escolheram jogar
o jogo democrático. Nos cinco

anos de governo, nenhuma vez
se ouviu do presidente ou de
qualquer dos seus ministros
qualquer declaração que visas-
se perturbar ou questionar a
ordem legal estabelecida ou os
procedimentos institucionais
que regulam as relações do Esta-
do com a sociedade e entre os
poderes. Isso implica respeito
aos procedimentos de decisão
e, com ele, respeito ao direito de
contestação pública (oposição).

É possível afirmar que o
governo não demonstra dispo-
sição para levar a cabo seus
projetos à revelia da ordem ins-
titucional nem dos direitos e
garantias dos indivíduos.

Respeitando o jogo democrá-
tico, o governo assumiu a agen-
da das reformas e da estabiliza-
ção da economia. Aqui residem
as principais críticas feitas pelas
oposições, e a origem da sensa-
ção de crise.

Dois pontos me parecem
importantes: por que reformar?
e o que reformar?
Por que reformar? Reforma eco-
nômica serve ao propósito de
(re)colocar o país numa trajetó-
ria de sustentabilidade. A
mudança das regulações da
economia servem para adaptar
a estrutura produtiva do país às
novas formas de produzir e dis-
tribuir a riqueza. Da forma
como estamos organizados,
perdemos sérias oportunidades
de gerar mais riquezas e de dis-
tribuí-las de modo mais justo.
A despeito disso, há perdedores
com as reformas. E perdedores
tendem a se mobilizar politica-
mente. Diante dos custos polí-

ticos antevistos, os governos do
passado adiaram reformas
imprescindíveis. Por exemplo,
os governos anteriores adiaram
a reforma do sistema educacio-
nal. Deixaram que as desigual-
dades sociais se reproduzissem
na forma como o nosso sistema
educacional está organizado:
pobre vai para a escola primária
e secundária pública de má
qualidade e rico vai para o ensi-
no particular; mais tarde, rico
vai para a universidade pública
de qualidade e pobre, quando
consegue, vai para a universi-
dade cara e sem qualidade. O
resultado foi que construímos
um país de analfabetos, mas
com muitos PhDs.

O problema causado por um
sistema educacional como esse
é como atrair investimentos se
os setores mais dinâmicos da
economia requerem uma mas-
sa de trabalhadores com nível
educacional elevado. Resposta:
reformar o sistema educacio-
nal. Perdem os que hoje se
beneficiam do status quo.
Ganha o país, a maioria. 

O mesmo ocorre nas refor-
mas da ordem econômica.
Como podemos exportar mais?
Fazendo as reformas tributária
(para desonerar as exporta-
ções) e dos portos (para reduzir
o peso dos sindicatos predado-
res). Também obrigando as
empresas estabelecidas no país
a trabalhar com mais eficiência
— mediante a abertura da eco-
nomia. Como podemos dar sus-
tentabilidade à política de com-
bate à inflação? Reduzindo os
gastos do Estado, para que as

despesas sejam compatíveis
com as receitas e para que o
governo não seja obrigado a
emitir moeda inflacionária ou
títulos públicos para fechar as
contas. Como se faz isso? Refor-
ma da previdência, Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal (presiden-
te, governadores e prefeitos não
podem gastar mais do que arre-
cadam), privatização dos ban-
cos estaduais e das empresas
estatais, concessões de serviços
públicos etc. 

Essas e outras reformas foram
propostas ou implementadas
pelo governo Fernando Henri-
que. São imprescindíveis para
adequar as demandas por
desenvolvimento econômico,
presentes em todos os setores
da sociedade brasileira, com as
condições em que o desenvolvi-
mento pode ser promovido no
mundo de hoje. Mas as refor-
mas provocam descontenta-
mento de muita gente: empre-
sários acostumados aos favores
do governo; funcionários públi-
cos com a expectativa de apo-
sentadoria precoce, com rendi-
mentos superiores à contribui-
ção; estudantes de classe média
(e suas famílias) que vão para
universidades públicas gratui-
tas; trabalhadores de empresas
estatais em processo de privati-
zação; políticos populistas que
se beneficiavam da falta de con-
trole sobre os gastos públicos.
Os perdedores (minoria) em
cada uma dessas questões se
mobilizam contra o governo
apesar de serem beneficiados
por algumas das realizações dos
últimos anos. Para cada uma

dessas minorias, vale uma ver-
são da Lei de Gerson: O melhor
para mim é que os outros
paguem os custos das reformas
e que eu só colha os frutos.

As reformas são benéficas
para a maioria da população —
a maioria silenciosa, desorgani-
zada e sem representação efeti-
va em nosso sistema político —,
mas o seu sucesso e sustentabi-
lidade requerem vitórias políti-
cas sobre cada uma das mino-
rias referidas acima. Isso não
deveria ser difícil, afinal em
cada questão a maioria é bene-
ficiada. Mas não tem sido tão
fácil assim para o governo
ganhar o apoio da maioria da
população para finalizar as
reformas necessárias à moder-
nização econômica. As mino-
rias descontentes, unidas, pare-
cem estar sendo mais eficazes
que o governo no convenci-
mento da opinião pública. Por
quê?

Porque tem faltado a este
governo a capacidade para se
referir às conquistas já alcança-
das e mostrar que o modelo de
sociedade do presidente e do
PSDB atende os interesses da
maioria. É preciso conquistar o
apoio da maioria em cada uma
das reformas. O governo preci-
sa, então, falar a linguagem que
a maioria entende. Lembrar, a
quem interessa, que é melhor
viver no Brasil de hoje do que
no de dez anos atrás. Porque a
maioria sabe disso.

n Carlos Pio, cientista político, é pro-
fessor do Departamento de Relações
Internacionais da Universidade de
Brasília

O assassinato do juiz Leopol-
dino Marques do Amaral, de
Mato Grosso, reforça o clamor
da sociedade brasileira pelo
controle externo do Poder Judi-
ciário. Os mais interessados
deveriam ser os próprios magis-
trados. Dos Poderes da Repúbli-
ca, o Judiciário, pela natureza de
sua missão institucional —
administração e distribuição da
Justiça —, é o único sobre o qual
não podem pairar suspeitas. 

Para o Judiciário, vale, mais
que aos outros, a inversão do
princípio universal do Direito
segundo o qual o ônus da prova
cabe a quem acusa. Ao magis-
trado, tal qual à mulher de
César, não basta ser honesto; é
preciso que pareça honesto. 

Daí por que deve estar sem-
pre disposto a demonstrar sua
inocência quando sobre ela
pesar a mais remota fagulha de
suspeita. E é aí que o controle
externo se torna indispensável.
O caso do juiz Leopoldino Ama-
ral é tristemente emblemático. 

Ele denunciava falcatruas de
toda sorte — venda de senten-
ças, ligações com narcotrafi-
cantes, nepotismos e outros
desmandos — na Justiça de
Mato Grosso. Encaminhou as
acusações aos canais compe-
tentes do Estado — Supremo
Tribunal Federal, Superior Tri-
bunal de Justiça e CPI do Judi-
ciário do Senado Federal —, e à
mídia, mencionando que vinha
sendo ameaçado de morte
pelos que acusava e pedindo
garantias. 

Nenhuma providência con-
creta, quer no sentido de prote-
gê-lo de forma eficaz, quer no
de averiguar com celeridade o
que denunciava, foi tomada. E,
como na obra de Gabriel Garcia
Marquez, Crônica de uma Mor-
te Anunciada, teve o fim que
todos já sabiam. No caso da
novela de Marquez, toda cidade
do interior acompanha o assas-
sinato de um personagem jura-
do de morte. Todos, inclusive o
próprio, sabem o que acontece-
rá. E todos cumprem em silên-
cio o rito fatal, sem esboçar
nenhuma intervenção.

No caso do juiz Leopoldino, o
cenário não é o de uma simples
e bucólica cidade do interior,
mas todo o país. Seu rosto apa-
receu seguidamente em todos
os telejornais nacionais bran-
dindo denúncias gravíssimas,

exibindo documentos e men-
cionando os riscos que estava
correndo, as ameaças que lhe
estavam sendo feitas. 

Não é o primeiro persona-
gem, nestes tempos bicudos, a
vir a público denunciar falca-
truas institucionais, pedir
socorro e receber em troca o
silêncio das autoridades, que só
passam a se movimentar após o
assassinato prenunciado.

Não há, pois, propriamente
novidade na tragédia pessoal do
juiz Leopoldino. Ela, se não é
rotineira, tornou-se ao menos
comum no Brasil dos últimos
anos. O que a distingue é o fato
de que se trata de um juiz, a enca-
minhar denúncias gravíssimas e
documentadas envolvendo o
Poder Judiciário de um estado da
Federação — no caso, Mato Gros-
so —, em que figuram como acu-

sados desembargadores.
Não sabemos até que ponto

as denúncias procedem. Não
vem aqui ao caso
esmiuçá-las. O que clama, neste
caso, é a intocabilidade dos per-
sonagens acusados, a ausência
de instrumentos eficazes e con-
fiáveis de investigação que
esclareçam o ocorrido. E isso é
ruim tanto para a sociedade
como para os magistrados.

Como já disse, interessa mui-
to mais ao Judiciário que esses
esclarecimentos sejam produ-
zidos, de maneira rápida e cate-
górica. As suspeitas o enfraque-
cem perante a sociedade. Não
estamos prejulgando os magis-
trados acusados pelo juiz Leo-
poldino, mas identificando no
caso uma situação-síntese de
um drama que afeta o Judiciá-
rio como Poder. Aconteceu em
Mato Grosso, mas repercute em
todo o país. Faz com que o des-
gaste da instituição judiciária
como um todo se aprofunde.

O controle externo, que a OAB
e a sociedade civil defendem
nada tem a ver com a indepen-
dência jurisdicional dos juízes. 

Esse controle incidirá sobre
os atos administrativos e os
desvios de conduta dos mem-
bros do Poder Judiciário, tanto
da União quanto dos estados da
Federação. Pela Constituição,
os juízes só podem ser julgados
pelas cortes a que pertencem.
Diz o inciso VIII, do artigo 93,
que ‘‘o ato de remoção, disponi-
bilidade e aposentadoria do
magistrado, por interesse públi-
co, fundar-se-á em decisão por
voto do seu respectivo tribunal,
assegurada ampla defesa’’.

É claro que, em regra, preva-
lece o espírito corporativo.
Tomemos o caso do tribunal de
Mato Grosso, alvo das denún-
cias do juiz assassinado. Quem
as investigará e julgará é o pró-
prio tribunal. Com que isenção
poderá fazê-lo e que crédito
logrará a decisão de um órgão
que é juiz de si mesmo?

O episódio, com toda a sua
crueza e crueldade, induz a
uma reflexão mais profunda
sobre a necessidade de se ter
um Judiciário sob efetivo con-
trole da sociedade. Não há
momento mais propício à cria-
ção de um conselho nacional
para a exercê-lo. 

Como a reforma do Judiciá-
rio, segundo se anuncia, não
virá tão cedo, propomos seja o
tema destacado e imediata-
mente submetido à discussão
no Poder Legislativo, pois nem
os magistrados, muito menos a
sociedade civil, suportarão o
agravamento da desconfiança
de todos em relação à Justiça do
país.

n Reginaldo Oscar de Castro é presi-
dente nacional da OAB

Agamenon
Magalhães
Walter Costa Porto

Em 24 de agosto, há quase cin-
qüenta anos, morria Agamenon
Magalhães. Exercia o governo de
Pernambuco e me lembro dele
no esquife, entre altos castiçais,
no salão imponente do Palácio
das Princesas.

Estudante, segui a fila que ser-
penteava pela Praça da Repúbli-
ca, subi as escadarias de mármo-
re, me espremi entre tantas pes-
soas, a maioria paupérrima, algu-
mas mulheres trazendo flores
descuidadas, chorando por aque-
le que fora seu benfeitor. Ele cha-
mara, certa vez, a cidade de ‘‘-
cruel’’, pois o derrotara nas urnas.
Mas a conhecia bem, sobretudo
as áreas mais esquecidas, a pala-
fitaria lodosa que tentara substi-
tuir pelo casario, feio também,
mas digno, do Serviço Social con-
tra o Mocambo.

Interventor em Pernambuco,
Agamenon foi convocado por
Getúlio, em 1945, para o Ministé-
rio da Justiça. ‘‘O Estado Novo
agoniza’’, reconheceu ele, então,
a um assessor. Lutando ao lado
do V Exército americano na Itália,
os oficiais brasileiros se tinham
dado conta ‘‘da anomalia de lutar
pela democracia no exterior
enquanto persistia uma ditadura
em seu próprio país’’. Essas pala-
vras de Thomas Skidmore repe-
tem a constatação de todos os
analistas do período, que insis-
tem no quanto a situação exter-
na, com a vitória sobre o nazi-
fascismo, colaboraria para o fim
da ditadura de Vargas.

Afonso Arinos conta: ‘‘Logo a
28 de fevereiro, sob a batuta polí-
tico-jurídica de Agamenon Maga-
lhães, o governo ditatorial expe-
diu a Lei Constitucional nº 9,
importante documento no qual
Getúlio Vargas, cedendo ao
impacto invencível dos aconteci-
mentos, procurava salvar, do nau-
frágio total, os restos do regime
que instaurara em 1937’’.

Ao pressentir a redemocratiza-
ção, Getúlio pretendeu resguar-
dar seu mando no processo elei-
toral. Maquiavelicamente, no
preâmbulo da Lei nº 9, conside-
rou que se haviam criado as con-
dições necessárias para que
entrasse em funcionamento ‘‘o
sistema dos órgãos representati-
vos previstos na Constituição’’;
que ‘‘o processo indireto para a
eleição do presidente da Repú-
blica e do Parlamento não
somente retardaria a desejada
complementação das institui-
ções, mas também privaria aque-
les órgãos de seu principal ele-
mento de força e decisão que é o
mandato notório e inequívoco
da vontade popular, obtido por
uma forma acessível à com-
preensão geral e de acordo com a
tradição política brasileira’’.

Agamenon foi o principal res-
ponsável pela elaboração do
Decreto-lei nº 7.586, que regula-
ria as eleições. Comissão com-
posta, entre outros, por José
Linhares, do Supremo Tribunal,
Vicente Piragibe e Lafayete de
Andrada, do Tribunal de Apela-
ção, e de Hanhemann Guimarães,
consultor-geral da República,
preparou o anteprojeto, a partir
de pontos que Agamenon suge-
ria: 1) partidos políticos nacio-
nais; 2) Justiça Eleitoral autôno-
ma; 3) alistamento eleitoral sim-
ples e extenso; 4) voto secreto; 5)
apuração rápida e imediata.

Com o decreto-lei, iniciava-se o
monopólio, que não mais seria
quebrado, no país, dos partidos
políticos na apresentação de can-
didaturas, afastada que fora a pos-
sibilidade, sugerida pela comissão
dos candidatos avulsos.

E com aquele texto se trouxe,
também, um privilégio aos parti-
dos mais fortes, com a atribuição
dos restos, ou sobras, após a apli-
cação dos cocientes eleitoral e
partidário, à agremiação que
tivesse alcançado o maior núme-
ro de votos. O que se comentou, à
época, é que se atendia, assim, a
uma firme convicção de Agame-
non quanto à conveniência de
que houvesse um partido prepon-
derante a garantir, efetivamente, a
estabilidade governamental.

Entre os poucos textos escri-
tos sobre Agamenon, um livro
de Andrade Lima Filho — China
Gordo, Agamenon Magalhães e
sua Época — fala do telegrama
enviado à viúva por Carlos de
Lima Cavalcanti. Com uma só
palavra: ‘‘Chorei.’’ Uma só pala-
vra, mas que dizia muito não só
do autor, que, segundo Andrade
Lima, ‘‘não se envergonhava da
presença evangélica do perdão’’,
mas do destinatário e da falta
que faria à cena política do país.

n Walter Costa Porto é ministro do Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE)
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