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Parlamentares criam uma? 
nova instância e acabam I 
com outra do Judiciário 

por Ana Cristina Magalhães 
de Brasília 

A votação do capítulo do 
Poder Judiciário, iniciada 
ontem pela Assembleia 
Constituinte já provocou 
duas importantes modifi
cações na estrutura desse 
poder: criou mais uma ins
tância de decisão, o Supe
rior Tribunal de Justiça, e 
extinguiu o Tribunal Fede
ral de Recursos. 

O Superior Tribunal de 
Justiça será um órgão in
termediário entre os tribu
nais estaduais e federais e 
o Supremo Tribunal Fede
ral. Atualmente, das deci
sões desses tribunais cabe 
recurso ao Supremo. No fu
turo, os recursos passarão 
primeiro pelo Superior Tri
bunal, chegando ao Supre
mo um número mais redu
zido de processos. Ao Su
premo caberá desempe
nhar mais especificamente 
o papel de corte constitu
cional. 

O maior argumento para 
a criação do novo tribunal 
foi de que o Supremo, com 
o passar dos anos, deixou 
de exercer seu papel origi
nal, que é o de corte consti
tucional, para decidir tam
bém sobre outras maté
rias. Também foi defendi
da a ideia de se dar aos ci
dadãos mais uma instância 
para julgamento das cau-
sds 

f- JUSTIÇA MAIS LENTA 
Para o desembargador 

do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, Adyr Porto, pre
sidente da Associação Bra
sileira dos Magistrados, o 
iSuperior Tribunal de Justi-
Jça irá apenas tornar a Jus

t i ç a mais lenta do que já é, 
justamente por ser uma 
instância a mais de deci
são. Além disso, ficará logo 
congestionado, porque será 
apenas uma corte para 
apreciar decisões de todos 

i os tribunais do País. Ele 
llembrou que o mesmo 
lacontece hoje com o Supre-
'mo Tribunal Federal, po
rém com uma diferença 
básica: há uma seleção de 
matérias passíveis de se
rem analisadas pela Supre
ma Corte. 

1 Com a transferência do 
. exame dos recursos ex

traordinários e das argui
ções de relevância para o 
Superior Tribunal de Justi
ça, o Supremo "ficará com 
a competência folgada", 
na opinião do desembarga
dor, enquanto que o Tribu
nal Superior "sobrecarre

gado". Como exemplo ci
tou a argíiiçãó de relevân-* 
cia (um instrumento jurídi
co que serve dé base para> 
se pleitear um julgamento 
no Supremo, cujo cabimen
to está previsto no regi
mento interno dçssa corte), 
sendo que a apreciação não 
é pública nem fundamenta
da. No texto aprovado on» 
tem isso não poderá mais1 

ocorrer, sob pena de nuii-i 

dade da decisão. O julga; 

mento da arguição tam
bém passará para a com
petência do Superior Tribu
nal. 

EXTINÇÃO DO TFR 
A outra modificação de-, 

cidida pela Constituinte — 
a extinção do Tribunal Fe
deral de Recursos — na; 
verdade significa uma des-i 
centralização da Justiça 
Federal, pois, ao contrário 
de uma corte íinica de se
gunda instância para deci
dir causas de interesse da; 
União, serão criados tribu
nais regionais federais. As 
decisões dessas cortes ca
berão recursos ao Tribunal 
Superior de Justiça. 

Nesse capítulo, um dos 
mais extensos da futura 
Constituição, ainda há al
guns temas polémicos para 
serem decididos,, como a 
criação do Conselho Nacio
nal de Justiça, órgão de 
controle externo do Judi
ciário e a privatização dos; 
cartórios. , 

O desembargador Odyr 
Porto disse que a maior 
preocupação da magistra
tura está na criação desse 
conselho, porque ele signi
fica "o fim da independên
cia do Judiciário". A criar, 
ção do Conselho foi defendi* 
da pela liderança do PMDB 
e p?los partidos de esquer
da sob o argumento de que 
tanto o Legislativo quanto o 
Executivo têm poder sobre 
órgãos de controle externo, 
e não há porque o terceiro 
poder — o Judiciário — não 
ter o seu. Para o desembar
gador, esse controle já é 
exercido pelo Tribunal dè 
Contas, sendo que pelo tex^ 
to constitucional já aprova
do seu poder foi aumentar 
do. Ele explicou que os tri
bunais de contas são ór
gãos prepostos do Legisla
tivo com cófflpetghclp para 
fiscalizar toda a atívidade 
administrativa e financei
ra do estado judiciário, 
qualquer outro controle 
cercearia, na sua opinião, a 
independência dos julga
mentos. 

Quércia coleta sugestões 
para plano de emergência 

por Adriana Vera e Silva 
de São Paulo 

O governador de São 
Paulo, Orestes Quércia, 

* pretende conversar com o 
1 presidente José Sarney so 
bre o novo pacote econômi 

., co que está sendo prepara 
do pelo governo federal du 
rante a visita oficial de Sar 
ney e do presidente da Ar 

< gentina, Raul Alfonsín, a 
- Iperó (interior de São Pau 
: lo), amanhã e na sexta 
feira. Hoje, a partir das 10 
horas, Quércia estará reu 

• nido com assessores técni 
cos de líderes sindicais e 
empresariais para levar a 

• Sarney sugestões de um 
- plano económico de emer

gência. 
A reunião de hoje é o re

sultado do encontro que o 
governador promoveu na 
semana passada entre re-

. presentantes de entidades 
' empresariais e sindicais 
paulistas, como Mário 
Am ato, presidente da Fe
deração das Indústrias, e 

. Luiz António de Medeiros, 
presidente do Sindicato dos 
Metalúrgicos entre outros. 

Segundo Quércia, o en-
' contro de hoje não será de-
• finitivo. "Deveremos mar
car uma reunião para a 
próxima semana", disse o 
governador, acrescentando 

J que ele não deverá apre-
) sentar a Sarney um docu

mento fechado contendo as 
propostas encaminhadas 
pelo grupo de empresários 

' e sindicalistas. 
O governador foi evasivo 

' quando questionado a res
peito dessas sugestões. 
"Vamos analisar as ques
tões para que estejamos 
juntos numa ação politica 
junto ao governo federal, 

j resguardando os interesses 
; de São Paulo. A ideia é so-
, mar esforços. Temos que 

estar atentos a essas ques
tões para fiscalização, 
atuação e até pressão 
política, se for necessário", 
disse, referindo-se às novas 
medidas económicas do go
verno federal. 

Para conhecer a usina de 
enriquecimento isotópico, 
instalada no Centro de Ara
mar, em Iperó, Sarney e 
Alfonsín ficarão hospeda
dos na fazenda do ministro 
das Relações Exteriores, 
Abreu Sodré, na região de 
Bauru. "Eu deverei estar 

{lá também", disse Quér
cia, acrescentando: "Tal
vez haja tempo de conver

sar sobre essas questões 
económicas". 

Segundo o presidente da 
Federação do Comércio do 
Estado de São Paulo, 
Abram Szajman, que fM 
parte do grupo eonvòCattp 
por Quércia, entre as su
gestões que devem ser en
caminhadas a Sarney estão 
o corte de subsídios e incen
tivos fiscais para o setor 
privado; a defesa da Uni
dade de Referência de Pre
ços e a extinção ou privati
zação de estatais improdu
tivas. Para o presidente da 
Associação Comercial de 
São Paulo, Romeu Trussar-
di Filho, outro membro do 
grupo reunido em torno do 
governador, as sugestões 
para o plano económico de 
emergência a ser enviado 
ao presidente Sarney são, 
entre outras: o fim dos mi
nistérios criados pela Nova 
República, como demons
tração de austeridade do 
governo; revisão de 
subsídios; suspensão ime
diata da construção da fer
rovia Norte-Sul e revisão 
da politica salarial do go
verno para as estatais. 

Além de Trussardi e 
Szajman, estarão com 
Quércia o presidente da Fe
deração da Agricultura do 
Estado de São Paulo 
(FAESP), Fábio Meirelles 
e o presidente da Sociedade 
Rural Brasileira, Flávio 
Telles de,Menezes. Mário 
Am ato será representado 
por dirigentes da FIESP 
comoWalterSacca. 

O presidente do Sindicato 
dos Eletricitãrios de São 
Paulo, Antôíuo Rogério 
Magri, vai enviar Aluísio 
Azevedo ao encontro como 
seu representante politico, 
conforme apurou' a repór
ter Célia Rosemblum. Aze
vedo foi candidato derrota
do a deputado federal pêlo 
PTB nas eleições dè,j98é e 
trabalha com Magri há dez 
anos. O sindicalista^ não 
quis adiantar'quais as Su
gestões que levará à^èu-
niâo, mas disse que. elas 
"estão ligadas aorçabalfia-
dòr, que precisa manter o 
poder aquisitivo de seu sa
lário", M « 

Procurado ontem por ss-
te jornal para confirmar 
sua presença no encontro 
de hoje no Palácio doffjBan-
deirantes, o presidente, do 
Sindicato dos Metalúrgicos 
de São Paulo, Luiz António 
de Medeiros, não foi encon
trado. 


