
The winner takes it all
Paraalémdosimbolismodavitória,aeleiçãodeJoão

Doria dá a Geraldo Alckmin condições práticas para
quepavimentesuacandidaturaàPresidênciaem2018.
Para cruzar as fronteiras paulistas, o tucano passa a
contar comasmáquinasdaprefeituraedogoverno.O
primeiropassoseráafastara influênciadeAécioNeves
do comandodoPSDB, emabril. Depois, temdois ble-
fespara forçarsuaescolha:pedirpréviaseacenarcom
a saída do partido caso as portas tucanas se fechem.

O lado B No fundo, nin-
guémquer prévias presiden-
ciais.Apesardovernizdemo-
crático que uma disputa in-
terna projeta, a prática dila-
cerapartidos, comorachouo
PSDBemSP.Algoassimpode
ser fatal paraa sigla em2018.

Reprise Apesar da glória
contada em prosa e verso, o
planodeAlckmindesandase
Doria fracassar no cargo— o
desastre da gestão Celso Pit-
ta afundouopadrinhoPaulo
Maluf politicamente. A sorte
do governador é que umano
époucoparaqueimaro filme.

TodososnomesSaindo-
sevitoriosonosegundoturno
em BH, Aécio divide a ribal-
ta comAlckmin,mascompe-
so menor. Outros potenciais
candidatos ao Planalto vi-
ram seus candidatos naufra-
garem: Lula, Eduardo Paes,
José Serra e Marina Silva.

Sem flash� Michel Temer
também não sai exatamente
bem na foto. Ficou longe da
campanha,mas foi o grande
fiador de Marta Suplicy no
PMDB — desbancando Ga-
brielChalita, àépocaocandi-
datonaturaldopartidoemSP.

PelomenosAdecisão já
em primeiro turno na capi-
tal paulista, porém, é alívio
para Temer. Se o PT tivesse
avançado, usaria a campa-
nhaparaatacá-lo—como faz
MarceloFreixo(PSOL)noRio.

Ops, não deu Alckmin
não conseguiu replicar o su-
cesso da capital em sua ci-
dadenatal,Pindamonhanga-
ba.Saíramderrotadosnadis-
puta o candidato do PSDB e
umaparente do governador.

Ops, deu Dilma venceu.
Cunha também. Mas foi em
CássiadosCoqueiros(SP),que
elegeuprefeita neste domin-
goaprofessoraDilmaCunha.

Cabeça a cabeça Assim
que as urnas foram abertas,
Marta eo ex-maridoEduardo
Suplicyestavamquaseempa-
tados — o detalhe é que ele
concorria à Câmara. Depois,
adistância cresceuumtanto.

Siga o mestre Ao assu-
mir o posto de primeira-da-
ma paulistana, Bia Doria vai
comandaroFundoMunicipal
de Solidariedade, a ser insti-
tuídonosmesmosmoldesdo
programatocadoporLuAlck-
min no governo estadual.

Rei do camarote João
Doria acompanhou a apura-
ção trancadoemumasalade
casacomamulher,enquanto
convidados celebravam em
outros ambientes de sua re-
sidência no Jardim Europa.

Tranquilão Tambémem
casa, Haddad passou parte
dashorasdeesperacomalia-
dos e seu violão no colo. De-
dilhou a sugestiva canção
“Life by the drop”, algo co-
mo“viveravida intensamen-
te”, de Stevie Ray Vaughan.

Numberofth�ebeastEx-
colegas de partido se diver-
tiam com o quarto lugar de
Marta Suplicy. Assim como
Heloísa Helena, Luiza Erun-
dina, Cristovam Buarque
e Marina Silva, ela caiu na
“maldição do PT” — deixou
a sigla para amargar umver-
dadeiro fracasso nas urnas.

Unfollow� O Ministério
Públicorequisitouainstaura-
çãode inquéritopolicialpara
apurarsuspeitadecrimeelei-
toral praticado por Fernan-
do Holiday, do MBL, eleito
vereador pelo DEM, em São
Paulo. Em sua página no Fa-
cebook,pediuvotosnestedo-
mingo (2), o que é proibido.

Escolh�a de Sofia O
BNDES decidirá esta sema-
naquais projetos internacio-
nais abandonará e quais fi-
nanciamentos serão manti-
dos. Não há caixa suficiente
para executar todos os con-
tratos firmados no passado.

d com PAULO GAMA e THAIS ARBEX

O resultado eleitoral das urnas
só demonstra que nunca é tarde
para começar a refundação do PT.
DO EX-MINISTRO TARSO GENRO, sobre a derrota acachapante do PT nestas
eleições e o reposicionamento do partido, que defende desde o mensalão.

E vamos botar água no feijão
Na semana anterior ao primeiro turno, o prefeito de

São Paulo, FernandoHaddad, visitou a Cidade Tiraden-
tes, bairro no extremo leste da capital, embusca de votos
para a reeleição.
Entre umcomércio e outro, o petista acabou entran-

do emum restaurante popular. Depois de cumprimentar
as pessoas que estavamalmoçando, dirigiu-se à cozinha.
Foi apresentado à cozinheira e gastou umbom tempo
comumaperto demãos para o registro dos apoiadores.
Assimque o prefeito saiu, a funcionária desabafou:
—MeuDeus,minha panela queimandono fogão e ele

não largavaminhamão!

PAINEL
naTuza nery painel@grupofolha.com.br
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A assessoria do ministro
Ricardo Lewandowski infor-
mou à reportagem que “as
duas resoluções foramapro-
vadas pelo plenário do Con-
selho Nacional de Justiça e
levamaassinaturadominis-
tropelo fatode ele ser, à épo-
ca, presidente do CNJ”.
“O ministro Ricardo Le-

wandowski não se opôs, em
nenhummomento, a receber
uma equipe de transição da
ministra Cármen Lúcia, tan-
to no STF, quanto no CNJ”,
informam os assessores.
Segundo a assessoria, “a

Resolução 240 trata de nor-

ma programática que con-
tém uma série de princípios
salutares à gestão de pes-
soas, tais como: a valoriza-
ção da dignidade e do am-
biente de trabalho, a garan-
tia de acessibilidade e o ca-
ráter participativo da gestão
de pessoas, por meio de co-
mitês que contarão com a
participação dos próprios
servidores”.
“Já a Resolução 241 não

traz nenhuma inovação no
mundo jurídico, pois atende
determinaçãodoNovoCódi-
go de Processo Civil.”
O presidente do Conselho

dos Tribunais de Justiça, de-
sembargador Pedro Biten-

court Marcondes, diz que
não vê “nenhuma tentativa
de enfraquecimentodoCon-
selho Nacional de Justiça
comacriaçãodos comitêsde
gestão nos tribunais”.
“O CNJ está exercendo o

papel dele, de estabelecer
políticas públicas de gestão,
dandoumcaráternacional”,
afirmaMarcondes, ex-presi-
dente do Tribunal de Justiça
de Minas Gerais.
Segundo ele, a resolução

sobre gestão de pessoal foi
definida a partir de consul-
tas realizadas por umgrupo
de trabalho formadonopró-
prio conselho.
Em janeiro, Marcondes

disse que a Justiça Estadual
sofre discriminação. “Estou
convicto de que a Justiça Es-
tadual é discriminada devi-
do ao preconceito existente
de certos segmentos da so-
ciedade, pois não há ne-
nhum questionamento ou
crítica sobre os outros con-
selhos”, afirmou.
“Ao que parece, qualquer

movimento por parte de in-
tegrantesda JustiçaEstadual
é visto como tentativa de
apequenar ou extinguir o
CNJ”, completou.
“As insurgênciasqueocor-

reram no início de vida do
CNJ não mais subsistem,
pois, este órgão é uma reali-
dade. A sociedade e os ma-
gistradosexigemaobservân-
cia dos princípios constitu-
cionaisdaadministraçãopú-
blica na gestão dos tribu-
nais”, disse Marcondes. (FV)

OUTRO LADO

Resoluções passarampelo plenário
do conselho, dizministro do STF

FreDerICO VaSCOnCeLOS
DE SÃOPAULO

No último dia em que co-
mandouoCNJ (ConselhoNa-
cional de Justiça), oministro
Ricardo Lewandowski assi-
nouduas resoluções introdu-
zindo mudanças na gestão
dos tribunais.Elenãoconsul-
touenemavisouasuasuces-
sora,ministraCármenLúcia,
novapresidentedoconselho.
Aministra pediu informa-

çõesaospresidentesde tribu-
nais estaduais, recebidos no
gabinete no dia seguinte ao
de sua posse. Cármen Lúcia
quersaberquaisserãoosefei-
tosdessasmedidas,eelesde-
verão responder no próximo
encontromensal.
ApresidentedoCNJpreten-

de passar um pente-fino nas
258 resoluções do CNJ, entre
elas as duas decididas no fi-
nal da gestão anterior: uma
dispõe sobre a “Política Na-
cional de Gestão de Pessoas
no âmbito do Poder Judiciá-
rio”; a outra trata da regula-
mentação do expediente fo-
rense no período natalino.
As duas resoluções foram

submetidas ao colegiado do
CNJem30deagostoe6dese-
tembro, em sessões virtuais.
A proposta inicial para a po-
lítica de gestão estava pron-
ta desde 2015.
Todosos tribunaisdeverão

criar, em 90 dias, comitês de
gestão formados por quatro
magistradosequatroservido-
res, indicadospelotribunalou
escolhidos em eleição direta.
Serãoeleitosdoisjuízesdepri-
meiro graupara cada comitê.
Aresoluçãodeterminaque

os tribunaisasseguremapar-
ticipação de magistrados e
servidores,semdireitoavoto,
indicados pelas suas respec-
tivas associações de classe.
“É uma ideia extravagan-

te.Nunca tinhavistonadase-
melhante quanto à violação
daprópriaautonomiados tri-
bunais”, diz o ministro Gil-
marMendes. “Éumapropos-
ta autoritária. É o novo polit-
buro [comitê central dos an-
tigos partidos comunistas]”,
diz o ex-presidente do CNJ.
A resoluçãopretende apri-

morar omodelo de gestão de
pessoas em todos os tribu-
nais. Introduzaculturade re-
sultados, estabelece critérios

paraprovimentodecargosem
comissãoeequalizaçãoentre
primeiroesegundograus.Um
grupo de trabalho realizou
consultaspúblicaseouviure-
presentantes de tribunais.
“Não vi nada de grave nas

duasresoluções,anãoserum
desenho arcaico e nebuloso
da estrutura do Judiciário”,
diz Eliana Calmon, ex-corre-
gedora nacional de Justiça.
“Parece-meumaresolução

burocrática,semmaiorescon-
sequências.Nãoseiseéneces-
sária, ou se terá alguma efeti-
vidade”, diz Thomaz Pereira,
diretor de direito da FGV-Rio.
A criação dos comitês de

gestão criaria sobreposição
deatribuições. Teme-seoen-
fraquecimento do CNJ, visão
reforçadapelas várias inicia-
tivas de Lewandowski consi-
deradas corporativistas.
Semconsultarocolegiado,

ele acolheu no gabinete da
presidênciadoCNJdois“con-
selhinhos”, um formado por
presidentesdeassociaçõesde
magistradoseoutropeloCon-
selho dos Tribunais de Justi-
ça, entidade que não integra
a estrutura do Judiciário.

“Cada presidência do CNJ
adotou a linha da convicção
de seu presidente”, diz o ad-
vogado IvesGandraMartins.
“Gilmar Mendes, Nelson

Jobim, Carlos Ayres Britto
sempre entenderam, como
eu,queoCNJobjetivara levar
questões comportamentais
do Judiciário para além das
corregedorias, podendo tra-
balhar paralelamente ou ex-
clusivamente nas infrações
disciplinares, com o que o
constrangimentodepunirco-
legasde convíviodiário seria
superado”, afirmaMartins.

“Lewandowski, ao contrá-
rio,hospedouoentendimen-
to—predominantenaApama-
gis [Associação Paulista de
Magistrados] no TJ-SP— de
queoCNJseriaumainstância
recursalenãoparalela.Eledi-
rigiu o CNJ conforme suas
convicções. Por isto, foi cha-
madodecorporativista”, diz.
Emrelaçãoàresoluçãoque

trata do expediente no final
do ano, Cármen Lúcia quer
saber se haverá prejuízo pa-
rao cidadão, “queesperaver
os tribunais trabalhando”.
Amedidaadaptao recesso

de fim de ano ao novo Códi-
godeProcessoCivil, queaco-
lheu o lobby da OAB (Ordem
dos Advogados do Brasil),
suspendendoprazosproces-
suais entre 20dedezembro e
20dejaneiro.Noperíodo,não
serão realizadas audiências
e sessões de julgamento.
Para Pereira, da FGV-Rio,

essa resolução tem o mérito
de organizar e padronizar a
questão.“Orecessoemsinão
é um problema. O problema
écomo issoafeta, naprática,
a remuneração e as férias de
juízes e funcionários”, diz.

ex-presidenteautorizou
a criação de comitês de
gestãonos tribunais e a
suspensãodeprocessos
emdezembro e janeiro

De saída,ministro assinou duas resoluções sem consulta a Cármen Lúcia

Medidas de Lewandowski
noCNJ serão reavaliadas

“ Éuma
ideia extravagante.
Nunca tinha
visto nada
semelhante
quanto à violaçãoda
própria autonomia
dos tribunais
gilmarmendes
ministro do Supremo e ex-presidente
do CNJ sobre criação de comitês
de gestão nos tribunais
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Oministro do Supremo Tribunal Federal e ex-presidente do CnJ ricardo Lewandowski




