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OBarômetro da Confiança nas institui-
ções brasileiras perguntou aos brasi-
leiros em quem eles confiam mais.
Foram listadas 17 instituições: de go-

vernos — estaduais, municipais e federal —,
mídia, Polícia Federal e igrejas, a partidos po-
líticos, Câmara, Senado e outros. Atualmente,
o brasileiro confia, sobretudo, nas Forças Ar-
madas, que detém expressivo apoio de 79%
da população. A vinculação das Forças Arma-
das com o regime autoritário se diluiu, desa-
pareceu da percepção dos brasileiros. E isso,
talvez, em razão do próprio passar do tempo,
das novas gerações que têm outra experiência
com as Forças Armadas. Parodiando: a vincu-
lação saiu da vida e ficou na história.

O Poder Judiciário, foco principal da pes-
quisa, vem em sexto lugar, com 56% de con-
fiança. Antes dele vêm a Igreja Católica (72%),
a Polícia Federal (70%), o Ministério Público
(60%) e a Imprensa (58%). Tal estudo é inicia-
tiva de Mozart Valladares, presidente da Asso-
ciação dos Magistrados Brasileiros.

São muitos os dados a exigir atenção. Mas
um dos mais relevantes está na resposta à se-
guinte pergunta: o senhor ou algum parente
próximo utilizou ou não os serviços da Justiça

nos últimos 12 meses? Cerca de 10% dos en-
trevistados responderam que sim. Trata-se de
cerca de 13 milhões de brasileiros que, apenas
no período de um ano, se relacionaram, de al-
guma forma, com a Justiça. Esse número é,
com certeza, maior se considerarmos os pro-
cessos em curso que não exigiram um relacio-
namento direto do entrevistado.

Mesmo na ausência de série histórica que
nos indique a tendência, parece evidente que
estamos diante de uma sociedade razoavel-
mente judicializada. Justiça tenderá a ser,
mais e mais, gênero de primeira necessidade.
Sobretudo para as classes de população de
menor renda. Não é por menos que o brasilei-
ro conhece a Justiça do Trabalho e os Juizados
Especiais mais e melhor do que conhece o
próprio Supremo Tribunal Federal. A contra-
partida política líquida desse fato é a crescen-
te importância do Judiciário no quotidiano
do brasileiro.

E como tem sido esse relacionamento? A
imensa maioria afirma que foi tratada de
forma respeitosa (82%) pelo Poder Judiciá-
rio. Da mesma maneira positiva, com res-
postas um pouco acima da média (5.0), o
brasileiro diz que a atuação do Poder Judi-
ciário foi independente (5.7) e com honesti-
dade (5.9). O único item que fica abaixo da
média é, justamente, a agilidade da presta-
ção, o que evidencia a lentidão da Justiça
(4.9). Problema crônico. 

Na verdade, esses dados positivos não sur-
preendem. Afinal, temos mais de 12 mil juízes
na ativa. O quotidiano da Justiça é feito pela
primeira instância. E, como opina o brasileiro,

é feito de independência e honestidade, ou
seja, de atitudes não corporativas, sem nepo-
tismo, ou corrupção como regra. O que está
também comprovado em outras pesquisas
com os próprios juízes.

Mas fato é que o quotidiano dificilmente
merece a atenção da mídia, que prefere focar
sua atenção — e é natural que assim seja —
na exceção. O quotidiano é quase midiatica-
mente invisível. Torná-lo visível, em toda a
sua extensão, seria uma das tarefas das asso-
ciações de classe.

Quando a independência do juiz é mais de
perto focalizada e se pergunta por quem os
juízes se deixam influenciar, a resposta tam-
bém não surpreende. Em primeiro lugar, é o
Legislativo quem, segundo os brasileiros,
mais influencia o Judiciário. É natural que as-
sim seja, pois é de lá que partem as leis que os
juízes aplicam. É influência originária, genéti-
ca. Mas, em seguida, apontam-se os empre-
sários e o Poder Executivo como influências
na decisão dos juízes.

Embora a pesquisa não detalhe, é razoável
acreditar que a percepção sobre influência do
Executivo diga respeito, sobretudo, a questões
fiscais e previdenciárias. Nesse sentido, have-
ria pelo menos um desconforto, uma atenção
cautelosa, ou mesmo um receio de que o inte-
resse econômico maior — seja dos empresá-
rios, seja do Executivo — possa influenciar na
independência do próprio Judiciário.

De todo modo, o importante é que pesqui-
sas dessa natureza tenham continuidade his-
tórica para melhor podermos definir as políti-
cas judiciais. Com os pés no chão.
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A FRASE QUE FOI PRONUNCIADA

Inflação desponta
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OConsuni, órgão deliberativo máximo
da Universidade de Brasília, decidiu
que o próximo reitor será eleito por
voto paritário de professores, estu-

dantes e funcionários — três categorias que
integram a UnB. Na prática, paridade significa
peso igual a 33,33% para cada categoria. Ape-
sar de vigente em mais de 20 universidades fe-
derais, essa decisão é ilegal (pois fere a Lei
9192/95) e nociva aos interesses de longo pra-
zo da sociedade brasileira, que financia as uni-
versidades federais e, por isso, exige eficiência.

O principal argumento dos defensores da
paridade é que a universidade precisa ser de-
mocrática. Esse argumento é falacioso. Pri-
meiro, democracia requer peso igual na esco-
lha dos candidatos e a paridade impõe pesos
diferentes. A paridade atribui peso inversa-
mente proporcional ao número de membros
das categorias. O voto de um professor valerá
aproximadamente o de três funcionários e o
de 18 estudantes. Além disso, democracia re-
quer que todos possam votar — mas os de-
fensores da paridade restringem o voto a al-
guns membros da comunidade. 

Democrático seria se todos os cidadãos in-
teressados na definição do futuro das univer-
sidades federais pudessem votar com peso
igual: além das três categorias, ex-alunos, es-
tudantes pré-universitários e, principalmen-
te, todos os contribuintes (que financiam as
instituições com seus impostos). Mas os que
defendem a paridade acham que apenas pro-
fessores, funcionários e estudantes devem

votar. Sequer os ex-alunos participam.
Isso é democracia? Mas será que eleições

para reitor são mesmo a melhor maneira de
gerir uma universidade? Achamos que não. E
explicamos. É importante entender que aqui-
lo que se passa na República é diferente do
que se passa em qualquer uma das organiza-
ções que a compõem — escolas, hospitais,
Forças Armadas, bancos, empresas e reparti-
ções administrativas. Na República, as elei-
ções servem para escolher a elite política res-
ponsável por definir os fundamentos da vida
social, econômica, cultural e política do país.
Sendo assim, nada mais justo que a adoção
do voto universal, direto e secreto que garante
que todo cidadão é igual na definição dos fins
e objetivos da coletividade.

Isso é muito diferente do que se passa no
interior de uma universidade, que tem fins e
objetivos preestabelecidos. Gostemos ou não,
uma universidade serve para produzir e di-
fundir conhecimentos. Se tais funções forem
distorcidas, por votação livre e direta, desca-
racteriza-se a própria organização. Em outras
palavras, caso os membros da comunidade
da UnB decidam, por votação direta e livre,
que produzir e difundir conhecimentos não é
mais o fim precípuo daquela organização, ela
automaticamente deixará de ser uma univer-
sidade. Simples assim! 

O segundo argumento dos que pedem pa-
ridade é que só a eleição paritária elimina o
corporativismo dos professores. Mentira! Já
argumentamos que a paridade não é demo-
crática porque exclui o controle dos cidadãos
que pagam as contas. Como se imagina que
eleições oligárquicas evitem a prevalência
dos interesses das oligarquias? Mas mesmo
uma participação eleitoral ampla não exclui-
ria o corporativismo: basta olhar o que se passa

na República. Há muitos políticos no Brasil
que defendem interesses de sindicatos; há
outros tantos que defendem os interesses dos
empresários. Só não há políticos identifica-
dos com os interesses dos contribuintes, dos
que pagam impostos mas não são suficiente-
mente coesos para se organizarem.

Para bem servir a sociedade cabe estruturar
administrativa e academicamente a universi-
dade com vistas a priorizar o mérito e a eficiên-
cia como princípios basilares. O mérito é o úni-
co antídoto eficaz contra o corporativismo e
outras formas de particularismo nocivas à pro-
dução e à difusão do conhecimento. O mérito
precisa prevalecer nas decisões que afetam a
composição da própria comunidade e a quali-
dade de sua gestão: recrutamento, seleção e
demissão de pessoal (professores e funcioná-
rios); divisão do trabalho; ascensão funcional;
remuneração e demissão. E nas que afetam a
estrutura administrativa e acadêmica da orga-
nização: criação, fusão, desmembramento e
fechamento de unidades acadêmicas e admi-
nistrativas (departamentos, institutos, facul-
dades, centros, núcleos, decanatos etc.); ges-
tão patrimonial; abertura ou fechamento de
cursos; expansão física; gestão de programas e
unidades administrativas.

Os sindicalistas (professores e funcioná-
rios) e líderes estudantis têm forte inclinação
socialista, rejeitando o mérito e a eficiência. É
de estarrecer! Sua defesa de eleições paritá-
rias é o primeiro estágio de uma luta por voto
universal (uma pessoa, um voto) e por igual-
dade de participação das três categorias nos
conselhos superiores da universidade. Tudo
isso contra os interesses da sociedade, que
quer uma universidade produtiva e merito-
crática. Contra o mérito, defendem a medio-
cridade; contra a eficiência, a enganação.
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Dados da Fundação Getúlio Vargas informam que
o Índice de Preços do Consumidor Semanal está su-
bindo. Carregado pelos alimentos. E não baixarão,
dizem os economistas. Entrarão na ciranda, os valo-
res dos transportes públicos, combustíveis e outras
mazelas da globalização da vida. Comentário de
Tarcísio Holanda no Diário do Nordeste dá conta de
que, em maio, dos 465 itens pesquisados, 71,35% ti-
veram alta, 10% maiores que os do ano anterior. Já à
noite, no Senado, Heráclito Fortes criticou o BNDES
por não enfrentar as dificuldades do Nordeste. Fa-
lando em seguida, Aloizio Mercadante mostrou a
ajuda à região. Pouco depois, Heráclito voltou à tri-
buna para dizer que os dados não correspondem à
verdade. “Ninguém deseja ação que negue a verda-
de dos fatos”, disse Heráclito Fortes. Quando surgiu
a inflação nos Estados Unidos, motivada no setor de
imóveis, o presidente Lula mandou recado “ao meu
amigo Bush: tome conta de sua crise, porque ela não
atravessará o Atlântico”. Ninguém no mundo deseja
inflação. Vejam-se os gastos da União Européia para
evitar o mal. O povo vai sofrer. A verdade não pode
ficar alheia à dor do cidadão. Aprecate-se o Brasil.

“A melhor forma de fazer política é
fazer política de país.”

Senadora Marina Silva, voltando ao Senado e ensinando ao governador
Blairo Maggi como se deve trabalhar.

Educação
Morro da Providência

acirra contra o Exército.
Força militar tem discipli-
na, mas uma laranja podre
contamina as demais. Li-
dar com o povo requer
atualização. Soldados do
Exército excederam em
suas atitudes, e serão puni-
dos. O Brasil é levado a
constrangimentos.

Impunidade
O caso da VarigLog to-

ma caminhos tortuosos.
Roberto Teixeira, compa-
dre e anfitrião do presiden-
te Lula, não se alegrou com
a notícia de que Valeska Mar-
tins tentou retirar US$ 85
milhões. Os brasileiros se-
riam excluídos da socieda-
de. Assim, foi negada a re-
tirada. Esse dinheiro era
parte do que foi pago pela
Gol na compra da VarigLog.

Merecido
Pela primeira vez, uma

personalidade viva é reco-
nhecida no Congresso Bra-
sileiro de Direitos Huma-
nos, Sociedade e Estado. O
professor da UnB José Ge-
raldo de Sousa Júnior, cria-
dor do projeto O direito
achado na rua, vai a Natal
no dia 19 deste mês rece-
ber as homenagens.

Reciclar
Lixeiras coloridas para

material reciclável são dei-
xadas em alguns pontos
da cidade. No Lago Norte,
por exemplo, a quantida-
de levada pelos moradores

é bem maior do que cabe
nos compartimentos. Está
na hora de trocar por con-
têineres e deixar a área
limpa.

Unificado
Para receber o emprés-

timo do Fies, a Caixa ga-
rantiu no STJ que o estu-
dante apresente um fia-
dor e comprovação de
idoneidade cadastral. O
argumento é que isso vai
evitar um rombo nos co-
fres públicos. O candidato
a qualquer cargo público
em todos os poderes de-
veria apresentar a mesma
comprovação sob justifi-
cativa idêntica.

Emoção
Em uma das solenida-

des de abertura do Sena-
do Verde, a maestrina Gli-
cinia Mendes viu um gru-
po de estudantes da Esco-
la Classe 1 do Gama e não
titubeou. Convidou a me-
ninada para entoar o Hi-
no Nacional com o coral
do Senado. As professo-
ras, orgulhosas, fotografa-
vam a cena debulhadas
em lágrimas.

Jeitinho
É bom que se estabele-

ça a guarda compartilhada
só entre pais da mesma na-
cionalidade. Daqui a pou-
co os estrangeiros podem
usar a lei para viajar sem a
autorização da mãe e de-
saparecer com a criança.
Pai estrangeiro só pode fi-
car com o filho em territó-
rio nacional.

A Imprensa Nacional completa, hoje, 100 anos
de existência. Um século de utilidade
extraordinária, de grandes serviços prestados. Os
seus 100 anos solidificaram o prestígio. Criam para
a Imprensa uma posição à parte de muitas
repartições públicas. Veja-se, por exemplo, seu
trabalho na transferência da capital, quando uma
equipe formidável garantiu a circulação do Diário
Oficial em Brasília, mesmo trabalhando embaixo de
lona. (Publicado em 03/01/1961)
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