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O presidente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, Ivan Sar-
tori, não descarta que poderá
tentar a reeleição. Em entrevis-
ta ao Estado, por e-mail, ele
afirmou que costuma presti-
giar a ética e o interesse públi-
co. “Amo o Judiciário.”

● O sr. é a favor da reeleição?
Falando em termos genéricos,
penso que seria salutar a reelei-
ção para todos os membros de
direção dos tribunais interme-
diários, mormente nos maio-
res, considerado que o prazo
de dois anos de mandato é mui-
to curto. Basta pensar quanto
demora preparar e realizar
uma licitação. Ademais, des-
pende-se longo período até
que o eleito se inteire da situa-
ção administrativa e dê início à

execução dos projetos. Por is-
so mesmo que, nos demais Po-
deres e até no Ministério Públi-
co, há reeleição. Então, por
que o Judiciário tem que ser di-
ferente? Se o dirigente vai
bem, por que não reconduzi-
lo? Aliás, a impossibilidade de
reeleição é um dos principais
fatores determinantes da la-
mentável situação em que se
encontra o Poder Judiciário
em geral, porque fica preterida
a continuidade administrativa.

O artigo 102 da Lei Orgânica
da Magistratura não foi mes-
mo recepcionado pela Consti-
tuição Federal, como teve a
oportunidade de defender o
ministro Marco Aurélio. Trata-
se de dispositivo retrógrado,
editado quando os tribunais
não apresentavam a complexi-
dade atual. A disposição está
na contramão da realidade do
Judiciário. Não há mais lugar
para premiar-se o juiz antigo,
em prejuízo da coletividade,
ou seja, privilegiar o interesse
individual em detrimento do
público. Os fatos falam por si.

● O sr. é candidato à reeleição?
Não sei. É preciso consenso.
Não pretendo enfrentar uma
batalha jurídica no STF ou no
Conselho Nacional de Justiça
para ser reeleito. Se quiserem
a minha permanência, eu fico.

● Como o sr. avalia a consulta a
todos os desembargadores so-
bre reeleição na corte? Qual é o
objetivo dessa consulta?
Essa consulta não partiu da
presidência e sim do desembar-
gador (Luís Antonio) Ganzer-
la, que achou por bem saber o
que pensam os colegas sobre o
tema. Acho salutar. Afinal, so-
mos nós os integrantes do Judi-
ciário os maiores responsáveis
pelos destinos do Poder. Uma
gestão desastrosa reflete em
gerações futuras de juízes e ju-
risdicionados e, muitas vezes,
reverter isso é complicado.

● Pretende propor ao Órgão Es-
pecial alteração do Regimento
Interno do TJ? Não seria agir em
causa própria?
Nunca farei proposta para alte-

rar as regras internas sobre o
assunto. Isso seria mesmo agir
em causa própria. Costumo
prestigiar a ética e o interesse
público.

● Nas sessões do Órgão Espe-
cial o sr. tem apresentado um
balanço de sua gestão, esmiuçan-
do dados sobre obras, projetos e
desafios que tem enfrentado. Co-
legas seus dizem que o sr. está
em campanha aberta e que há
um conflito ético nessa conduta.
Dizem que é o ‘chavismo no TJ’.
O sr. pretende se perpetuar no
poder?
Em obediência aos princípios
constitucionais da transparên-
cia e publicidade, tenho feito
exposição sobre a administra-
ção a todos os colegas, funcio-
nários e à coletividade, no Pro-
jeto Administração Participati-
va, que me faz percorrer todo
o interior do Estado. Ouço to-
dos. Penso que todos têm que
participar. Dessa forma, a pro-
babilidade de erros torna-se
menor. Para os desembargado-
res do Órgão Especial, com

muito mais razão, esse procedi-
mento deve ocorrer, porque,
em tese, mais provável que o
sucessor esteja ali, se não hou-
ver reeleição. É difícil reuni-
los, quando não há sessão, por-
que muitos são seus afazeres.
Amo o Judiciário. É minha vi-
da. Tenho imenso receio de
que a falta de continuidade ad-
ministrativa volte a se instalar.
Quanto às asserções de que eu
estaria em campanha e de que
colegas estariam falando em
‘chavismo no Judiciário’, são
palavras desse jornal e que, sin-
ceramente, nunca ouvi. De
qualquer forma, digo logo, se
quiserem que eu fico, ficarei,
se não, acho até mais saudável
para mim e minha família. Não
é fácil ser presidente de um tri-
bunal tão grande. Uma coisa é
certa, estarei sempre à disposi-
ção, incondicionalmente, do
próximo presidente.

● O sr. confirma que vai pagar R$
250 mil, em parcelas de R$ 50
mil pelos próximos cinco meses
seguidos, a todos os magistra-

dos? A que título serão realiza-
dos esses desembolsos? Consi-
dera moral tais pagamentos pró-
ximos às eleições para cargos
diretivos do TJ?
Não é verdade. Pretendo sim
quitar uma parte das férias dos
juízes, como venho fazendo
com os servidores, desde o iní-
cio da gestão. Aliás, os paga-
mentos, a esse título, dos servi-
dores têm sido mensais. Mas,
em relação aos juízes, penso
em uma ou duas parcelas e ain-
da vou ver o valor, dentro das
possibilidades orçamentárias.
Isso não tem nada de imoral
ou ilegal. Afinal, todo trabalha-
dor tem suas férias quitadas,
se não gozadas. Ressalto, inclu-
sive, que já fiz esses pagamen-
tos no ano passado e não pode-
ria ser diferente este ano. É
bom que se diga, avançamos 15
anos em relação aos créditos
dos servidores. Ano passado,
pagamos FAM (passivo dos ser-
vidores) a 8.500 dos 14.500 cre-
dores, pelo critério do menor
valor e da idade mais avança-
da. O estresse foi reduzido sig-
nificativamente e o ânimo labo-
ral elevou-se também notoria-
mente. Os resultados estão na
produtividade. / F.M.

Ivan Sartori já conta com re-
forço de peso se tentar de fato
a reeleição. Em dezembro, o
STF decidiu sobre o regimento
de uma corte estadual. Na oca-
sião, o ministro Marco Aurélio
Mello destacou que a Consti-
tuição assegura a independên-
cia administrativa e financeira
dos tribunais. Para ele, o arti-
go 102 da Lei da Magistratura,
que veta a reeleição, contraria
essa liberdade, não tendo sido
recepcionada pela Carta. Os
mais antigos têm preferência
para postos de direção dos
tribunais, a menos que não se
inscrevam para a disputa. Des-
sa brecha valeu-se Sartori, em
2011, quando – ocupando a
137ª colocação na lista de anti-
guidade – foi eleito mais jo-
vem presidente do TJ paulis-
ta, aos 54 anos. / F.M.
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‘singela consulta’ à toga
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‘Se o dirigente vai bem, por que não reconduzi-lo?’

Presidente do TJ abre cofres para tentar
reeleição e dá R$ 87 mi em alimentação

Ivan Sartori, presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo

Lei veta um
novo mandato
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O desembargador Luís Antonio
Ganzerla, aliado de Ivan Sarto-
ri, mandou em abril e-mail aos
colegas, informando-os sobre
consulta com abordagem sobre
dois temas: reeleição e possibili-
dade de elegibilidade de todos
os desembargadores para os car-
gos de direção. “Como se co-
mentava muito, também, sobre
eventual possibilidade para ree-
leição dos cargos diretivos, pro-
vavelmente, há de se reconhe-
cer, pela boa gestão do presiden-
te atual, resolvi aproveitar o mo-
mento e inserir na consulta es-
se tema”, disse Ganzerla, ex-
presidente da Seção de Direito
Público do TJ.

A pesquisa,ainda nãoencerra-
da, corre os redutos da toga, nas
Ruas Conde de Sarzedas e Con-
selheiro Furtado e Avenida Ipi-
ranga, que abrigam as Seções de

Direito Privado, Criminal e Pú-
blico. Ganzerla classifica suaini-
ciativa de “singela consulta aos
colegas, com o intuito de aferir
o pensamento da maioria”. “A
idealização e realização são de
minha exclusiva autoria, o que
expressei, por ofício e e-mail,
aos desembargadores. Os cole-
gas estão se manifestando. Pos-
sível proposta das regras das fu-
turas eleições deverá passar pe-
lo crivo do Órgão Especial.”

Ivan Sartori prega que seja pri-
vilegiada a estruturação do Judi-
ciário. “A estruturação, na mi-
nha administração, tem sido in-
gente: parque digital, reformas,
concursos, guarda patrimonial,
pessoal e muitas outras ações.
Em 2014, o TJ iniciará a execu-
ção do Fórum São Paulo, cons-
trução de diversos prédios e es-
tamos nos programando.” / F.M. Célere. Relação de despesas do TJ mostra que valor empenhado para auxílio-alimentação já foi integralmente liquidado

Cerimônia. Sartori na sessão de abertura do Ano Judiciário

Sartori revela ‘receio’ da
falta de continuidade
administrativa e diz que
pagamentos não têm
nada de imoral ou ilegal

Fausto Macedo

O Tribunal de Justiça de São
Paulo, maior corte estadual
do País – 353 desembargado-
res, 2 mil juízes, 50 mil servi-
dores e orçamento de R$ 7,6
bilhões – já empenhou e liqui-
dou em apenas cinco meses
do ano R$ 87,092 milhões pa-
ra despesas com auxílio-ali-
mentação. A dotação para es-
sa rubrica, até o fim de 2013,
alcança R$ 310 milhões. De-
sembargadores da ala inde-
pendente da toga sustentam
que o presidente, Ivan Sarto-
ri, está em campanha aberta
pela reeleição e, por isso,
abriu os cofres da instituição
como nunca antes.

Esses magistrados alegam
que Sartori quer se perpetuar
no poder, implantando um “mo-
delo chavista” na corte. Sartori
também autorizou, a título de
indenizações e restituições tra-
balhistas – férias e licença-prê-
mio acumuladas –, a liberação
de R$ 120,7 milhões nos primei-
ros cinco meses em benefício
de seus pares e de funcionários.

O pleito para escolher o man-

datário máximo do tribunal se-
rá em dezembro, mas o tema já
domina os bastidores nas Se-
ções de Direito Público, Priva-
do e Criminal. Veteranos e pres-
tigiados desembargadores repu-
diam eventual tentativa de ree-
leição de Sartori. Alegam que a
Lei Orgânica da Magistratura
Nacional (Loman), artigo 102, e
a tradição, sobretudo, vetam a
recondução, barrando a politi-
zação nos tribunais.

“Não é viável e não é da tradi-
ção a reeleição”, alerta um ma-
gistrado da Seção Criminal.
“Não vejo razão para ele (Sarto-
ri) buscar a recondução, inde-
pendentemente se é bom ou
ruim para o tribunal.” Outro de-
sembargador, do Direito Públi-
co, pondera. “Sou a favor da ree-
leição, mas não que mudem a
regra no meio do jogo. Não vale
chavismo.”

“Não sei”, esquivou-se Sarto-
ri, indagado se é candidato a
mais dois anos no posto. Mas,
no melhor estilo populista, não
esconde que a ideia o seduz. “Se
quiserem a minha permanên-
cia, eu fico (veja abaixo).”

A fonte dos recursos distribuí-

dos por Sartori é o Fundo Espe-
cial de Despesa (FED), que abri-
ga receitas que entram direta-
mente para o tribunal – parte
das taxas de concursos e judiciá-
ria, taxas de permanência dos
depósitos judiciais e venda de
material inservível.

O FED foi criado para moder-
nização dos fóruns. Em dezem-
bro, sob gestão do presidente
Barros Munhoz (PSDB) – réu
em ações por improbidade e
amigo de Sartori–, a Assembleia
aprovou projeto autorizando o

TJ a usar o Fundo para pagar
benefícios ao pessoal.

‘PAC do Sartori’. O argumento
central do grupo que defende a
reeleição de Sartori é que sua
obra não pode ser interrompida
e um sucessor à beira da aposen-
tadoria não teria o vigor neces-
sário. Sartori tem o seu PAC. O
“Programa Fórum São Paulo”
prevê, em 5 anos – investimen-
to anual de R$ 200 milhões –,
ampliação e reforma de prédios
e construção de novos edifícios

para desembargadores.
Sartori tem feito palanque

eleitoral das sessões do Órgão
Especial, colegiado de cúpula
que reúne 25 desembargadores.
No dia 15, estrategicamente to-
cou num ponto que anima a to-
ga. “O dinheiro do Fundo vai in-
do bem. Sem o Fundo o tribunal
não sobrevive. Mas precisamos
agir com prudência. Temos que
pôr em dia as férias dos funcio-
nários e dos juízes. Temos servi-
dores passando fome.”

Com ares de estadista, falou
das costuras políticas. “Para fa-
zer orçamento real precisamos
de pontes políticas, com o go-
verno e a Assembleia. Tem que
ter coragem para lidar com essa
parte política. O governo tem
sido sensível. O presidente já re-
cebe no começo do ano uma
conta inicial. Situação delicada
para o presidente, sempre com
a guilhotina no pescoço.”

Sartori disse ao Estado, por
e-mail, que o Fundo “tem sido
usado com parcimônia”, quan-
do se trata de indenização de
pessoal, autorizada pela Lei
8.876/94, com redação das Leis
12.395/06 e 14.943/13.

‘Reeleição’ no Judiciário. Ivan Sartori, que comanda a maior corte do País, usa verba do Fundo Especial de Despesa para saldar
créditos de juízes e é criticado por desembargadores ‘independentes’ por fazer campanha explícita; ele nega ilegalidades na medida


