
Página 4

Política
São Paulo, sexta-feira, 31 de março de 2017

www.netjen.com.br

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste 
jornal, consulte sua agência de confi ança, ou ligue para

TEL: 3106-4171
netjen@netjen.com.br

Por que respeito
a aristocracia

Cansou-se dizer que 

a linguagem é um 

grosseiro cobertor da 

verdade. Não tenho 

dúvidas quanto a isso

O grande drama humano 
esteve em comunicar-
se. Os desentendimen-

tos, a expressão errônea do 
desejo que efetivamente nos 
impulsiona, o perdão não dado 
malgrado o coração, cerceado 
pela pronúncia, serviu à nossa 
infelicidade, porque é mais feliz 
quem perdoa do que quem 
recebe o perdão. O regime 
político que gostaríamos de 
ter e fi ca represado em nosso 
pensamento.

A nefanda demagogia, pilar 
de quase todos os governos 
contemporâneos. 

A humanidade e cada povo 
criou com extrema difi culdade 
e embaraços seus símbolos de 
comunicação; construiu regras 
que têm um férreo sentido 
lógico, mas são chicoteadas 
todos os dias, principalmente 
sob a irresponsabilidade de 
muitos que se servem das redes 
sociais. Falar errado não é pro-
blema nenhum, dizem esses 
verdugos do vernáculo. É. Não 
raro imprime outro sentido 
ao pensamento. E provocam, 
àqueles que amam sua língua, 
arrepios, um incômodo que 
induz nosso afastamento do 
interlocutor.

Uma das expressões mais de-
turpadas, no curso da história, 
foi o de aristocracia. Não é um 
regime de governar, mas de 
viver, por vezes no comando da 
coisa pública. Tem origem no 
grego “aristokrateia”, no qual 
está embutido, sim, o governo. 
O “governo dos melhores”, que 
pode, ou não, descambar para a 
oligarquia, em que prevalecem 
os interesses privados, o mes-
mo que plutocracia, o governo 
em favor dos mais ricos.

Na verdade, o governo deve 
direcionar-se em favor dos 
mais pobres. Os mais ricos se 
autotutelam e, geralmente, 
devem ser contidos em sua 
voracidade de tirar o sangue e 
muito mais dos mais pobres. E 
a aristocracia pode fazer isso. 
Seu nome é democracia.

Aristocracia é mais um modo 

de vida. O falar em bom tom, 
baixo. O caminhar ereto e 
digno, porque nossa honesti-
dade o autoriza. O modo de 
solucionar de modo respeitoso 
e inteligente os confl itos ine-
vitáveis. A deferência a todas 
as pessoas, segundo o ditame 
de Kant, vê-las, todas, como 
fi ns em si, jamais como meios 
para somente auxiliá-los em 
sua vida. Aceitar os reveses 
com todas as forças possíveis. 
Sei que, nos casos extremos, 
no luto, principalmente por 
um acontecimento sem previ-
são e lógica, não se pode ser 
impassível. 

Mas a falta de impassibilida-
de não desnatureza a mulher e 
o homem aristocratas. O aristo-
crata pode vestir-se bem. Ou a 
personalidade de um poeta, um 
romancista ou cientista se im-
põe por si, independentemente 
das vestes. Muitos dariam 
a vida para falar por alguns 
minutos com o velho Tólstoi, 
no alto de um morro, barbas 
longas e vestimenta de muji-
que. Até hoje lembro-me de um 
episódio envolvendo o tema, 
aparentemente insólito. 

Presidente do Centro Aca-
dêmico da Faculdade de 
Direito da USP, compareci a 
uma reunião clandestina da 
esquerda no então DCE livre 
da USP, na companhia de uma 
moça de esquerda, não rica, 
mas de uma família tradicional 
da esquerda, que se vestia de 
salto alto, longo e um inesque-
cível chapéu de abas brancas. 
Qualquer um pôde imaginar 
que não era o DOPS, mas um 
ser marciano que tinha caído 
subitamente na reunião. Não 
a vejo a 45 anos, mas sei que 
jamais perdeu o charme.

Aristocratas são os cidadãos 
caracterizados pelo prestígio 
social, por herança de famílias 
cultas, pelo renome oriundo 
de determinadas áreas cientí-
fi cas, religiosas, artísticas etc. 
Repudio a expressão aristocra-
cia burguesa ou aristocracia 
proletária, porque seus atores 
não são necessariamente aris-
tocratas. Em geral, muito pelo 
contrário.

(*) - Advogado e sócio do Escritório 
Garrido de Paula Advogados, com 

uma ampla visão sobre política,
economia, cenário sindical
e assuntos internacionais.

Amadeu Roberto Garrido de Paula (*)

O Tribunal Supremo de 
Justiça (TSJ) da Venezuela 
suspendeu todas as funções 
da Assembleia Nacional, o 
Parlamento unicameral que era 
dominado pela oposição, con-
cedendo, assim, plenos poderes 
ao presidente Nicolás Maduro. 
Em uma sentença, a Corte disse 
que a Assembleia está “em uma 
situação de rebelião, indigna-
ção e desacato” e que todas 
as atividades parlamentares 
passarão a ser “exercidas pela 
Câmara Constitucional do TSJ 
ou qualquer órgão que se dis-
ponha, para garantir o Estado 
de direito”.

Formalmente, a sentença da 
Corte foi adotada em resposta 
a um pedido apresentado pelo 
governo de Maduro sobre a 
formação de parcerias público-
privadas (PPP), para a qual 
seria necessária a autorização 
do Parlamento, de acordo com 
os termos da Constituição. Na 
sentença, a Suprema Corte 
argumentou que, “dada a ur-
gência da questão” e a presente 
“omissão inconstitucional par-
lamentar”, o presidente Maduro 
terá apenas que “informar” o 
TSJ de suas decisões, enquanto 
a Assembleia “não poderá mo-

Deputados venezuelanos carregam cartazes contra

Nicolás Maduro no Parlamento do Mercosul.

O presidente do Senado, 
Eunício Oliveira, disse que vai 
discutir com a Secretaria-Geral 
da Mesa Diretora qual o encami-
nhamento que dará ao projeto 
de iniciativa popular que trata 
das dez medidas de combate à 
corrupção. Ele adiantou que há 
duas possibilidades: seguir di-
reto para o plenário, em regime 
de urgência, ou ser despachado 
para análise dos membros da 
Comissão de Constituição e 
Justiça. O projeto foi devolvido 
ao Senado pelo presidente da 
Câmara, Rodrigo Maia, depois 
da validação das assinaturas 
que deram origem à proposta.

Questionado sobre a polêmica 
em torno das modifi cações que 
foram feitas pelos deputados no 
teor da proposta, o senador ar-
gumentou que essa é atribuição 
do Congresso Nacional. Eunício 
disse que cabe à sociedade e aos 
outros entes públicos fazer pro-
postas, mas a decisão fi nal é dos 
parlamentares. O projeto que 
trata das medidas anticorrup-
ção foi aprovado pela Câmara 
em novembro e encaminhado 
ao Senado. No entanto, em de-

zembro, o ministro do STF, Luiz 
Fux, suspendeu a tramitação 
da matéria, anulando todas as 
fases percorridas pelo projeto, 
inclusive as diversas alterações 
promovidas pelos deputados até 
a votação fi nal na Casa, na ma-
drugada de 30 de novembro.

No entanto, em fevereiro, Fux 
decidiu arquivar o processo 
que anulava as mudanças no 
projeto original, após acordo 
com o presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, para que a Casa 
recontasse as assinaturas de 
apoio ao projeto. Para que um 
projeto de iniciativa popular 
seja válido, é necessária a 
adesão mínima de 1% do elei-
torado, distribuído por pelo 
menos cinco estados, com no 
mínimo 0,3% dos eleitores em 
cada um. A conferência, feita 
pela Secretaria-Geral da Mesa 
Diretora, apontou 1.741.721 as-
sinaturas no projeto. Segundo 
o TSE, há hoje no país 144,08 
milhões de eleitores e, por-
tanto, foi alcançado o número 
mínimo de assinaturas para um 
texto de iniciativa popular, que 
seria 1,44 milhão (ABr).

“Há uma preocupação 
muito grande da ma-
gistratura sobre o 

projeto de abuso de autoridade, 
que tramita no Senado e pode 
vir para a Câmara. Ninguém 
é favorável a qualquer abuso 
praticado por juiz, promotor, ou 
por autoridade policial. Apenas 
o que se receia é que a pretexto 
de se coibir abuso de autoridade 
seja criminalizada a interpreta-
ção da lei”, disse o juiz.

Moro participa neste mo-
mento de audiência pública na 
comissão especial do Código 
Penal, na Câmara. Ao lado do 
juiz Sílvio Rocha, da 10ª Vara 
Criminal do TJ-SP, Moro foi 
convidado pelos parlamentares 
para falar sobre combate ao 
crime organizado, entre outros 
assuntos relacionados às pro-
postas de mudanças nas regras 

Moro foi homenageado com comenda da Ordem do Mérito 

Judiciário Militar.

TRE do Rio 
mantém 
cassação 

de Pezão e 
Dornelles

O Tribunal Regional Elei-
toral do Rio de Janeiro (TRE-
RJ) rejeitou os embargos de 
declaração do governador 
Luiz Fernando de Souza 
Pezão e do vice-governador, 
Francisco Dornelles. Assim, 
a cassação do governador 
e do vice foi mantida, mas 
somente produz efeito após 
o trânsito em julgado, ou 
seja, quando não caberá 
mais recurso, de acordo com 
o artigo 257, parágrafo 2º, 
do Código Eleitoral. Cabe 
recurso ao TSE.

Ao analisar todos os pon-
tos alegados pela defesa 
do governador, o tribunal 
entendeu que não houve 
nulidade da decisão, uma 
vez que não fi caram con-
figurados quorum insufi-
ciente para o julgamento 
que cassou o governador e 
irregularidade na declaração 
de suspeição da desembar-
gadora eleitoral Fernanda 
Tórtima. Por unanimidade, 
os membros da Justiça Elei-
toral entenderam que não 
houve omissão na decisão 
da Corte quanto à análise 
da proporcionalidade e à 
individualização da conduta 
do vice-governador. 

O TRE-RJ fi rmou enten-
dimento de que o abuso de 
poder econômico e político 
fi cou confi gurado, uma vez 
que o governo do Estado 
do Rio de Janeiro concedeu 
benefícios fi nanceiros a em-
presas como contrapartida a 
posteriores doações para a 
campanha do então candida-
to Pezão e de seu vice Dor-
nelles. Na mesma decisão, 
o tribunal determinou que 
fossem realizadas eleições 
diretas para a escolha dos 
representantes do Poder 
Executivo estadual (ABr).
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Pezão teve a cassação 

mantida pelo TRE-RJ

por abuso de poder

econômico e político.

Valter Campanato/ABr

A primeira condenação do 
ex-presidente da Câmara, 
Eduardo Cunha,  repercutiu 
entre os deputados federais. 
Representantes da oposição 
na Câmara aprovaram a de-
cisão de Moro e esperam que 
Cunha faça delação premiada 
a fi m de reduzir sua pena. Já 
o aliado do ex-deputado ma-
nifestou estranhamento com 
o fato de o ex-deputado ser o 
único condenado da primeira 
lista enviada pelo procurador-
geral da República, Rodrigo 
Janot, ao STF, pedindo inves-
tigação de pessoas com foro 
privilegiado.

“Quando muitos dos colegas 
parlamentares não acredita-
vam no envolvimento e na 
culpa do Eduardo Cunha, 
nós sabíamos o tempo todo 
do seu envolvimento e da sua 
relação. E esse é o primeiro 
de oito processos”, disse 
o deputado Júlio Delgado 
(PSB-MG). Ele manifestou 
expectativa em relação a uma 
possível delação premiada. 
“Todos nós sabemos que ele 
sabe muita coisa, e conservou 
muita coisa, esperando uma 
absolvição, uma pena mais 
branda”, declarou.

“A sensação que nós temos 

Deputado Carlos Marun (PMDB-MS): “Cadê os outros?”.
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Lei do Abuso de Autoridade 
poderá criminalizar juízes

O juiz Sérgio Moro voltou a criticar o projeto que trata dos crimes de abuso de autoridade. Para 
ele, a proposta que tramita no Senado abre a possibilidade de criminalizar juízes, se divergirem na 
interpretação da lei e na avaliação de fatos e provas de um processo

defendeu que o projeto em 
tramitação no Congresso deixe 
claro que a divergência na in-
terpretação da lei não deve ser 
considerada crime, para que os 
juízes possam atuar com mais 
independência.

“Se não for aprovada uma 
salvaguarda clara e inequívo-
ca a respeito, o grande receio 
é que os juízes passem a ter 
medo de tomar decisões que 
possam eventualmente ferir 
interesses especiais ou que 
envolvam pessoas política e 
economicamente poderosas. 
Se ameaça a independência 
da magistratura, é o primeiro 
passo pra colocar em risco nos-
sas liberdades fundamentais”, 
completou. Moro chegou ao 
Congresso sob forte esquema 
de segurança e sem falar com 
a imprensa (ABr).

da legislação penal. Antes de 
iniciar sua exposição sobre o 
Código Penal, Moro pediu para 

fazer um “breve parêntese” e 
uma “refl exão” sobre o projeto 
de abuso de autoridade. O juiz 

Deputados repercutem 
decisão de Moro sobre Cunha

é a de que nós tínhamos razão 
quando lutávamos pra que ele 
respondesse pelos crimes que 
ele praticou e pra que ele fosse 
cassado. Essa primeira conde-
nação prova que nós tínhamos 
razão, que nós fi zemos bem e 
que ele agora vai responder pelo 
que ele fez”, disse o deputado 
Alessandro Molon (Rede-RJ), 
que também é a favor de que 
Cunha faça a delação premia-
da. Para Molon, a condenação 
pode gerar um temor entre 
os parlamentares citados no 
processo da Lava Jato e, con-
sequentemente, uma reação no 
Congresso. .

O deputado Carlos Marun 
(PMDB-MS), aliado de Eduardo 

Cunha, disse que não pode 
avaliar a decisão do juiz. “Não 
conheço o mérito da senten-
ça, não posso fazer avaliação 
antecipada. Durante a sua 
cassação, pelos motivos que 
levaram à sua cassação aqui 
na Câmara, eu tive um posi-
cionamento. Tenho certeza de 
que esta condenação não vem 
pelos motivos que balizaram a 
cassação”. Marun evitou emitir 
opinião sobre a pena de 15 anos 
e reforçou sua defesa a Cunha. 
“Eu continuo achando estra-
nho o fato de ele ser o único dos 
agentes políticos com mandato 
presentes na primeira lista de 
Janot a ter uma condenação. 
Cadê os outros?” (ABr).

Eunício vai defi nir 
encaminhamento a projeto 
de combate à corrupção

Presidente do Senado, Eunício Oliveira

Divulgação Corte da Venezuela ‘anula’ 
Parlamento e dá poderes a Maduro

difi car as condições propostas 
nem estabelecer outras”. 

A decisão da Corte sobre as 
PPP’s, abre portas para que 
Maduro tome medidas sem o 
aval da Assembleia Nacional 
- apenas “notifi cando o TSJ” e 
governando por decreto. A opo-
sição venezuelana controla 112 
cadeiras, de um total das 167 
do Parlamento, em legislatura 
eleita em 2015. O mandato dos 
parlamentares vai de 2016 até 
2021. O país enfrenta uma grave 
crise política, com alguns líde-
res da oposição presos, além de 
problemas fi nanceiros e sociais 

que geram um desabastecimen-
to de produtos. 

No início da semana, o TSJ 
retirou a imunidade dos par-
lamentares venezuelanos e 
autorizou Maduro a indiciá-los 
por crimes militares e de terro-
rismo. A tensão com a oposição 
piorou nos últimos dias porque 
os opositores conseguiram 
aprovar um acordo legislativo 
que solicitava à OEA a convo-
cação de seu conselho para 
suspender a Venezuela do bloco 
através da aplicação da Carta 
Democrática Interamecicana 
(ANSA/COM ANSA).


