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A CRISE DO JUDICIÁRIO: SEREMOS ATORES, ESPECTADORES 

OU PARTE DO CENÁRIO? 

Claudia Segadilha Adler 

o Poder Judiciário é o responsável pela distribuição da justiça, cabendo a ele garantir ao 

povo acesso aos seus direitos. Juntamente com os poderes Legislativo e Executivo, compõe o 

sistema de três poderes que rege o bicameralismo em vigência no Brasil. O presente artigo é uma 

reflexão sobre a atual crise do judiciário, fazendo um paralelo com a análise de Dejours em seu 

livro "A Banalização da Injustiça Social". Longe de ser uma crítica especializada sobre o setor 

judiciário, a qual está se tomando, cada vez mais, assunto para magistrados, é um levantamento 

de questões que busca alguma pista sobre o cenário que permite que tal situação se perpetue, pois 

afeta uma população inteira. 

O Judiciário tem como característica a independência, a qual seria uma forma de evitar 

que fosse manipulado pelo Executivo e pelo Legislativo. Os juízes não possuetr. vinculação 

partidária e o seu cargo é vitalício, também no intuito de evitar tendenciosidades que feririam a 

função primeira do judiciário, que é o julgamento de inconstitucionalidades. Num primeiro 

momento, tal estruturação parece perfeitamente cabível, mas logo em seguida, é possível 

perceber um grande problema: partiu-se do pressuposto que o judiciário é formado única e 

exclusivamente por pessoas íntegras, com motivação essencialmente ideológica, voltada apenas 

para os interesses da população e do país. Esqueceu-se que os juízes também são sujeitos, 

passíveis de serem tentados, ameaçados e induzidos. Eles não deixam de ter interesses pessoais 

por serem juízes. 

Como conseqüência, o judiciário independente acaba ficando sem controle algum para 

possíveis distorções, podendo servir para promover a durabilidade dos acordos estabelecidos 

entre grupos de interesses especiais (estes grupos são identificados em ações outras dos cidadãos 
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que não o uso do voto) (Monteiro, 2000) e políticos. Ou seja, além de continuar podendo ser 

manipulado, o é de forma difícil de se mudar. 

Uma das idéias envolvidas no nosso sistema político observado sob o modelo da "Public 

Choice" é a da coerção própria. Esta idéia consiste no conhecimento do fato de que escolhas 

democráticas não necessariamente são escolhas unânimes, e por mais que representem as 

escolhas da maioria, há aqueles cujas preferências não são contempladas. Todavia, há um 

consentimentÇ> com esta coerção porque ela é considerada legítima dentro da noção de estado 

representativo. 

No caso do poder Judiciário, a idéia de coerção própria é um pouco esquecida, pois seus 

membros não são escolhidos através do voto, mas por aprovação em concurso público. Mas isso 

não significa a impossibilidade de sua aplicação, pois no final das contas, continuamos no terreno 

das instituições governamentais encarregadas de representar a população. Portanto, a noção de 

representatividade continua aplicável e necessária. 

Olhando a atual situação por este prisma, não seria a crise do judiciário um caso de 

coerção imprópria? Não seria um caso de representatividade inadequada, pois que representa algo 

que não é o interesse da população? 

Mas a crise do judiciário não é uma questão simples. Contrariamente, é uma tortuosa conjugação 

de vários fatores, tais como: 

o exacerbado culto às regras e ao formalismo por parte dos operadores do direito, 

escassez de juízes, promotores e defensores públicos, 

crescimento desnecessário da demanda, 

excesso de ações repetidas 

acúmulo de serviço dos serventuários da justiça, devido à carência de recursos 

humanos, impossibilitando o atendimento da alta demanda diária de serviços, 

morosidade, 

falta de recursos materiais, de verbas e de estrutura adequada dos tribunais, 

ausência de mecanismos ágeis de homogeneização das decisões, 

deficiências no ensino do direito, que geram o baixo aproveitamento dos candidatos 

ao concurso de magistratura Federal ou Estadual, e portanto, a dificuldade do 

preenchimento das vagas, 

inexistência de mecanismos que impeçam a multiplicação desnecessária de demandas; 
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E o que surpreende mais é a perpetuação da crise. É verdade que os jargões, termos 

técnicos e procedimentos do judiciário não são de domínio da população em geral, o que acaba 

elitizando as discussões a respeito de uma possível reforma do judiciário. Entretanto, as 

conseqüências da crise refletem na população como um todo. 

Em agosto de 2000 foi publicada uma série de reportagens no jornal "O Globo" sobre a 

questão do judiciário, com artigos de advogados, corregedores, depoimentos de vários membros 

do judiciário e de usuários da justiça. Foram mostradas alternativas, denunciados condenados que 

se beneficiam de recursos, discutidos problemas e divulgados o drama de pessoas que esperam 

pela resolução de seus problemas há anos. Aparentemente a população estaria sendo alertada. 

Seria uma forma de tomar estes problemas assunto de domínio público, para ser discutido e de 

alguma forma, quem sabe mudar a situação. Todavia, parece haver um grande estado de anestesia 

e inércia. Ao mesmo tempo em que é o alvo de injustiças e sofrimento, a população parece estar 

alheia à crise do judiciário, como se estivessem todos acostumados com a situação. 

Por que há uma tolerância crescente à injustiça e à adversidade? O "Judiciário" não é um 

ser vivo, que se movimenta sozinho e por vontade própria. É um sistema mantido por pessoas e 

para pessoas. Será, que como propõe Dejours, estamos alheios ao nosso sofrimento e ao do outro 

e por isso não nos mobilizamos? Estaremos usando a "estratégia defensiva do silêncio, da 

cegueira e da surdez", preocupados com a nossa sobrevivência e céticos quanto à possibilidade de 

fazer algo para mudar a situação? Será, que só é possível resistir à injustiça fingindo não perceber 

o sofrimento infligido a tantos? Estaremos nos comportando defensivamente como normopatas, 

no sentido deste conformismo que faz com que encaremos a injustiça e o sofrimento com 

normalidade? Onde está a nossa capacidade de pensar, julgar e protestar? O que nos impede de 

agir coletivamente? 

Não estou afirmando que somos uma grande população de doentes mentais. De forma 

alguma. A questão é por que um comportamento doente, conformista, está mais presente do que 

deveria. Um comportamento semelhante ao de um normopata não nos toma normopatas, apenas 

adaptados a uma situação, mas por que uma adaptação tão grande e de tantos a uma situação que 

causa sofrimento? 

Se o problema é medo de algum tipo de represália, não se poderia perguntar se a própria 

situação atual não é uma represália? Se o problema é a impotência, não valeria perguntar quem 

tem o poder e quem lhe concedeu tal poder? Não vivemos numa democracia? 
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Então, de quem é a culpa? 

De todos. Tanto dos que agem promovendo as injustiças como da população que a aceita. 

A submissão também é uma forma de atuação. É essa submissão que dá espaço para que a 

situação se perpetue. Estamos pennitindo a inversão dos papéis, compactuando com isso através 

de nossa apatia. Ao invés das instituições públicas representarem os interesses da população, 

passam a manobrá-la como uma massa sem rosto, sem vontades e sem direitos, cujo sofrimento 

não é reconhecido. (Massa é coisa. E coisa não sofre.) 

Entretanto, sofremos. Temos rostos, vontades, direitos e personalidade. Somos capazes de 

agir e pensar de acordo com a nossa singularidade. Mas falta transformar essa potencialidade em 

realidade ... é preciso agir, retomar a posição que é nossa por direito: a de sermos representados e 

servidos por nossas instituições públicas, e não o inverso. Não somos meros espectadores, nem 

podemos continuar sendo a parte imóvel do cenário. Somos atores, não podemos continuar 

fingindo esquecer disso. 

6 



BmLIOGRAFIA 

• BATALHA, Martha Mamede. Grelha: um drama até hoje sem o veredito final. Atingido por 

um tiro há 14 anos, analista de sistemas não desiste de punir responsáveis. O Globo; 'O País ' 

pág. 8. Brasil. 14/08/2000. 

• . Lentidão é caso de vida ou morte. Casal espera há oito meses que o estado 

compre remédio para afilha. O Globo; 'O País ' pág. 13 . Brasil. 22/08/2000. 

• . O drama dos que sofrem à espera da Justiça. Lincon, Iara, Laércio, Marlene 

e outros são vítimas dos problemas que emperram o funcionamento do Judiciário. O Globo; 

'O País' pág. 10. Brasil. 24/08/2000. 

• DEJOURS, Christophe. A banalização da injustiça social. l.ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 

1999. 

• GAYOSO, José Augusto. Juiz diz que TST liberou verba para pagar INCAL. Presidente da 

comissão que acompanhou obra do TRT-SP viu documentos sobre o repasse. O Globo; 'O 

País ' pág. 10. Brasil. 17/08/2000. 

• JUNGBLUT, Cri stiane, MACEDO, Ana Paula. Planalto vê cumplicidade de juízes. Para o 

presidente, desvio é escandaloso e faltam mecanismos de controle. O Globo; 'O País' pág. 

10. Brasil. 17/08/2000. 

• LINS, Letícia. Pescadores fazem as suas leis para preservar lagostas. Comunidade no Ceará 

tem tribunal de praia e pune infratores com suspensão. O Globo; 'O País' pág. 8. Brasil. 

21/08/2000. 

• MELO, Fabiana. Presidente do SIF defende a Lei da Mordaça. Para Carlos Velloso, é 

preciso proteger o cidadão de acusação sem prova; Renan Calheiros discorda da lei. O 

Globo; 'O País' pág. 10. Brasil. 17/08/2000. 

• MENDES, Vannildo. União tem apenas 28 defensores públicos. Serviço não existe em oito 

estados. Orçamento federal destina R$ 1,6 milhão, mas só R$ 700 mil são gastos. O Globo; 

'O País' pág. 9. Brasil. 14/08/2000. 

• _____ . Leis caducas e tribunais à espera de reforma. Projeto de mudanças do 
7 



Judiciário não deverá ser aprovado no Senado antes das eleições municipais. O Globo; 'O 

País' pág. 8. Brasil. 16/08/2000. 

• MONTEIRO, Jorge Vianna. As regras do jogo. l.ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2000. 

• OTÁVIO, Chico. Justiça condena, mas não consegue prender. Recursos judiciais que 

protelam a execução de sentenças provocam a sensação de impunidade. O Globo; 'O País' 

pág. 8. Brasil. 14/08/2000. 

• . Classe média também recorre à justiça gratuita. De tão lotada, a central de 

atendimento da Defensoria no Rio é conhecida por Maracanã. O Globo; 'O País' pág. 9. 

Brasil. 14/08/2000. 

• . Juizado Especial: rapidez com pequenos casos. Experiência gaúcha de 1982 

se espalhou pelo país e já resolve 1,5 milhão de questões por ano. O Globo; 'O País' pág. 13 . 

Brasil. 20/08/2000. 

• OTÁVIO, Chico, V ALENTE, Rubens. Indústria de liminares atinge cofres públicos. União e 

estados são as maiores vítimas do excesso de medidas concedidas antes do julgamento do 

mérito. O Globo; ' O País' pág. 15 . Brasil. 17/08/2000. 

• OTÁVIO, Chico, MENDES, Vannildo. Juízes jovens, mas com perfil conservador. Excesso 

de serviço, poucos recursos e rmmero de profissionais abaixo do necessário são problemas 

mais citados. O Globo; 'O País' pág. 8. Brasil. 19/08/2000. 

• _____ . Os novos caminhos para chegar à Justiça. Num ônibus equipado e com 

equipe completa, justiça itinerante vai ao local do conflito e resolve pendências. O Globo; 'O 

País' pág. 13 . Brasil. 20/08/2000. 

• REHDER, Marcelo. Juiz teria hospedado ex-secretário. O Globo; 'O País' pág. 10. Brasil. 

17/08/2000. 

• SOBRAL, Isabel, ALLEN, James. Crítica a excesso de recursos une os 3 poderes. O Globo; 

'O País' pág. 5. Brasil. 14/08/2000. 

• SILVA, Cândida, ALLEN, James. ACM pede sugestões de tribunais para a reforma. Velloso 

diz que é questão de honra prender juiz Nicolau. O Globo; 'O País' pág. 9. Brasil. 

15/08/2000. 

8 



I . 

• VALENTE, Rubens. Advogados atacam congresso e governo: Saulo Ramos afirma que a 

'reforma proposta é só perfumaria, não mexe no essencial'. O Globo; 'O País' pág. 5. Brasil. 

14/08/2000. 

• _ ____ . Na Justiça Trabalhista é cada um por si. Estudo da OAB no TRT-SP mostra 

que tempo gasto por varas na execução de um mesmo serviço varia até 6 meses. O Globo; 'O 

País ' pág. 8. Brasil. 15/08/2000. 

• . Arbitragem, uma saída pouco usada no país. Conflitos podem ser resolvidos 

por qualquer um considerado legalmente capaz e da corifiança das partes. O Globo; 'O País' 

pág. 8. Brasil. 21/08/2000. 

• . Advogada dá lições de direito e cidadania dentro do trem. Cansada de 

dirigir, ela passou a usar o trem e surpreendeu-se com a falta de informação dos 

passageiros. O Globo; 'O País' pág. 13. Brasil. 22/08/2000. 

9 



A FLEXIBILIZAÇÃO DA A VIAÇÃO ÇOMERCIAL BRASILEIRA 

Fabio Evangelho de Araújo 

A modalidade de 'serviço aéreo não regular' introduzida pelo DAC-Departamento de 

Aviação Civil em 1989 foi um dos passos mais importantes em direção à flexibilização da 

regulamentação do transporte aéreo. Com isso, novas empresas aéreas podiam realizar vôos 

fretados conforme a demanda sem obrigatoriedade de decolar com aeronaves vazias. Já em 1990, 

seis empresas passaram a explorar o transporte aéreo não regular, e este número continuou 

crescendo, chegando a 23 em 1995. Entretanto, em 1998, somente 20 delas continuavam 

registradas e autorizadas a funcionar. 

A abertura para a exploração dessa nova modalidade de serviço despertou o interesse de 

inúmeros empresários com capital disponível, que procuravam um setor onde pudessem investi

lo e obter um retomo satisfatório. 

Desafortunadamente, porém, o mercado disponível para a exploração desse serviço foi 

superestimado e não comportou tanta oferta, de forma que hoje, das 20 empresas existentes em 

1998, apenas oito continuam operando, e, pode-se dizer, precariamente. Apesar dos resultados . 

insatisfatórios obtidos pelas empresas não regulares, o DAC não considerou frustrada sua 

iniciativa de buscar novas formas de desenvolvimento do transporte aéreo, e manteve seus 

esforços para viabilizar o transporte aéreo não regular, sem se descuidar, obviamente, das demais 

modalidades, sejam elas as tradicionais e consagradas, ou novas modalidades que se criem como 

decorrência do desenvolvimento da indústria aérea. 

Com essa abertura, acompanhada por movimentos econômicos tidos como ' liberais', 

novas companhias do tipo low-cost, low-fare (baixo custo, baixa tarifa) começaram a operar no 

Brasil. O mercado de transporte aéreo toma-se, a partir dessa entrada, extremamente competitivo. 

A entrevista que se segue foi concedida por Salvador Storino Neto, um coronel da 

reserva, que trabalha no DAC desde 1986 e mesmo após sua aposentadoria foi convidado para 

reintegrar o quadro do departamento, assumindo há três anos a chefia da Divisão de Serviço 

Aéreo Regular e Não Regular. Como servidor público em toda a sua carreira, revela-se um liberal 

na melhor concepção da palavra e acredita que o mercado é eficiente. 
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o DAC pode contratar civis? 

Desde o Governo Collor está proibida a contratação pelo governo federal. Mas 

conseguimos pessoal através da missão de cooperação técnica, via OACI - Organização de 

Aviação Civil Internacional - órgão técnico da ONU que trata da aviação, sediada em Montreal, 

com escritório no Brasil. A OACI contrata civis para o DAC, coordenado pelo Ministério das 

Relações Exteriores. A maioria (dos funcionários) hoje, aqui, são civis. 

Não é intrigante a aviação civil ser controlada por militares? Não seria melhor se fosse 

uma agência? 

Para você ter uma idéia, geralmente, o diretor (geral) é brigadeiro da ativa. Os quatro sub

diretores são da ativa. A partir daí, temos os adjuntos da ativa e depois pouquíssimos outros são 

da ativa. E embaixo, nas divisões e seções, são na sua maioria civis. Aqui na nossa divisão de 20 

(funcionários) só dois são militares. São dois sargentos. 

Existia esta idéia de formar uma agência, mas o DAC já tem este escopo e, controvérsias à 

parte, o governo não está muito satisfeito com a experiência das agências reguladoras. 

E a parte operacional? É obvio que se faz necessário disciplina e treinamento para 

exercício de algumas funções, mas cursos poderiam ser desenvolvidos nestes moldes. 

Os inspetores que voam nas empresas (aéreas), que fazem o check, estes são todos 

militares. O DAC como um todo deve ter 60% de civis. 

Na reportagem recente da Veja Rio - 'Adrenalina Pura' - contava a rotina dos 

controladores de vôo dos aeroportos do Rio de Janeiro, sendo civis e militares no Santos 

Dumont e no Galeão apenas militares. Além da tendência de extinção dos controladores civis, 

pois o único curso remanescente é exclusivo para militares. 

Os aeroportos são administrados pela INFRAERO - Empresa Brasileira de Infra-Estrutura 

Aeroportuária - e tem a maioria dos controladores civis. Em São Paulo, Congonhas ainda tem 

alguns militares, mas Guarulhos são todos civis. Cabe a INFRAERO contratar. Tem curso civil 

por aí de operadores. 
11 



Como funcionam as relações entre o DAC e a INFRAERO? 

A INFRAERO é uma empresa estatal vinculada diretamente ao Ministério da Defesa. 

Antigamente, era parte do Comando da Aeronáutica. O único vínculo que o DAC tem com a 

INFRAERO é a participação do diretor no seu conselho. Antes, o diretor era o presidente do 

Conselho. Hoje, ele só participa e o presidente é o Ministro da Defesa. 

o DAC não tem nenhuma ingerência sobre a INFRAERO? 

Existe o SAC-Sistema de Aviação Civil. Não há uma relação hierárquica e sim uma 

relação sistêrnica e o DAC está no centro desse sistema. Todas as ordens emanadas para a 

INFRAERO através do SAC, partem do DAC. Em termos sistêrnicos, nós somos o órgão central. 

Sobre a flexibilização da regulamentação do transporte aéreo. Como a aeronáutica 

'encarava' no início esta tendência mundial? 

Isto é histórico. A aviação organizada reporta à Convenção de Chicago. Com o fim da 

guerra, muitos aviões que os americanos utilizavam para carga teriam que ser 'jogados' para o 

mercado. 'Como vou fazer isso se não existe ordem?' Então, convocaram os países e reuniram-se 

52 representantes dos países em Chicago no ano de 1945. Formalizaram 96 artigos mantidos 

inalterados até hoje. Outros países aderiram ao longo do tempo, e hoje são 187 que ratificam a 

Convenção de Chicago. Seguem uniformemente essas regras. Daí nasceu a OACI que organiza a 

aviação mundial e redige os anexos. Comparando, a Convenção seria a Constituição e os anexos, 

as emendas e as leis. 

No Brasil, chamávamos esta época de 'céus abertos'. Todos voavam para qualquer lugar. 

Não havia tais regras. Até que houve a necessidade de fazer uma integração nacional. Poucas 

cidades eram atendidas pela aviação na década de 70, causa de uma grande recessão nos anos 60. 

Com a criação do Bandeirante em 1969, com capacidade para 20 passageiros, possibilitou 

a criação do Sistema Integrado de Aviação Regional. Surgiram cinco empresas regionais. Só 

havia as quatro grandes: VARIG, TRANSBRASn.., VASP e CRUZEIRO. As companhias só 

eram constituídas por decreto do Presidente (da República). 
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A PANAlR não existia? 

A PANAIR. já tinha 'morrido', assim como, REAL, NACIONAL, LLOYD AÉREO, 

P ARAENSE por causa da recessão nos anos 60. F oram se fundindo e só restaram as quatro 

grandes. 

Com o objetivo de acessar o interior, o governo autorizou a criação de novas empresas. 

Eram cartas marcadas! Surgiram a TAM para voar em São Paulo e em todo o Sudeste; RIO SUL 

no Sul; NORDESTE na região Nordeste; TABA na região Norte; e VOTEC no Centro. Elas 

tinham exclusividade em cada região. Com (aviões) Bandeirantes financiados a longo prazo e 

'caso você não consiga encher a aeronave, ainda lhe damos dinheiro bancando o assento vazio'. 

Quer dizer: uma 'mamata'! Isto foi o chamado SITAR-Sistema de Integração de Transporte 

Aéreo Regional. 

Essas empresas foram voando e foram crescendo. A RIO SUL já não se contentava mais 

com os aviões Bandeirantes. Comprou um BRASÍLIA, um FOKKER 50, e já pensava em 

BOEING. A TAMjá tinha FOKKER 27, indo para 0100°. 

Todas essas empresas não eram mais regionais. Não funcionava mais a integração. Elas 

abandonaram o interior e queriam voar nas capitais 

Em 1991, foi feita a 5a CONAC-Conferência Nacional da Aviação Comercial que 

resolveu pela extinção das áreas geográficas de exploração exclusiva e eliminação das barreiras 

para a entrada de novas empresas. Nasceram TRIP, TAF, TRANSMERIDIONAL, TOTAL, 

PANTANAL, RICO, VIABRASll.., PASSAREDO, PRESIDENTE. Foi um marco. 

Essa CONAC também criou as linhas especiais que ligam os aeroportos centrais de 

Congonhas, Santos Dumont e Pampulha com Brasília, e entre eles. Criou uma flexibilização 

gradual das regras de concessão de linhas aéreas e de redução do controle sobre as tarifas. E a 

multidesignação de empresas para atendimento para o exterior. 

Em dezembro de 1997, apenas descontos acima de 65% tinham que ser pedidos ao DAC. 

Em dezembro de 1998 os valores das tarifas domésticas passam a ser definidas livremente. No 

início de 2001, temos 52 linhas com tarifas liberadas e as outras continuam controladas. 

Em agosto de 2001, a portaria 1213, que está em vigor até hoje, determina que as tarifas 

podem ser estabelecidas livremente observados os procedimentos de registro ex post de 5 dias. 
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Ao todo são quantas linhas no Brasil? 

Em tomo de 1.400, e só controlamos 63 que são as ponte-aéreas, as de Brasília, São 

Paulo-Porto Alegre etc. Ou seja, as linhas mais importantes. 

Considera que foi uma boa estratégia de marketing da T AM, uma resposta ao público, 
ela ter devolvido os FOKKER 100? 

ATAM não devolveu. Está com 21 aviões parados. Está revezando os aviões. Existe em 

aviação, na verdade, na nossa vida, o gerenciamento do risco que envolve três fatores: 

probabilidade, gravidade e exposição. 'Qual a chance daquilo ocorrer?' Em aviões, as chances 

são pequenas. ·Mas 'qual a gravidade no caso daquela pequena chance causar um acidente de 

avião?' Um acidente de avião é quase sempre muito grave. Morrem pessoas. 'Quanto tempo você 

se expõe ao risco?' Se a exposição é de uma hora por dia naquela situação as chances são 

mínimas. Mas se eu fico exposto 1Oh, 12h por dia, eu tenho mais chances de ocorrer tal evento. 

O que a TAM fez: diminuiu a exposição do avião. Ninguém mais fala do FOKKER 100. 

Continuam voando só que antes eles operavam nove horas/dia e hoje estão voando seis horas. A 

frota que era de 50 reduziu para 29 aviões. 

Porém é difícil tomar esta decisão, deixar o avião no chão e continuar pagando o 

leasing. 

É muito 'barato' para a TAM. Eu acredito que ela vai devolver aos poucos, pois existe um 

contrato a ser respeitado. 

Os números da FLY são impressionantes: Em 2001 transportou 330 mil passageiros, com 
uma média de 25 mil passageiros embarcados por mês, mantendo uma tllXll de ocupação acima de 
90%. Quais são as perspectivas para esta companhia? 

A FL Y é uma empresa charter, não regular, que para ter esta ocupação pode de vez em 

quando atrasar vôo, cancelar. A tendência dela é se transformar em regular. Ela quis se tomar 

regular no ano passado. Mas devido a problemas internos acabou não conseguindo. As nossas 

exigências para empresas regulares são muito maiores. 
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A primeira empresa regular brasileira fundamentada no conceito low-cost, low-fare é a 
GOL O seu pedido de constituição de empresa aérea foi aprovado em duas semanas no DAC 
Porém o CHETA - Certificado de Habilitação de Empresa de Transporte Aéreo - foi mais 
difícil e levou três meses para cumprir as exigências. E, em mais um mês, tiveram a concessão 
das linhas. A GOL éfruto dessaflexibilização? 

Sem dúvida. Existe a portaria 536 que detennina que seja fornecida em 48 horas a 

autorização para constituição de uma companhia aérea após apresentar todos os papéis. Porém, 

para poder voar a empresa tem que atender outros requisitos técnicos. Mas o processo da GOL 

foi, realmente, muito rápido. Ela levou quatro meses enquanto a maioria leva oito. 

Foi interessante que coincidiu com a decisão do DAC defacilitar a concorrência. 

A GOL estava com bastante gente trabalhando, com todos os manuais prontos. Ela 

apanhou os pilotos que a VASP tinha dispensado. A diretoria também é toda oriunda da VASP. 

Empresas low-cost focam sua atividade de marketing primariamente nas viagens a 
lazer, contudo, cada vez mais se nota proporções significantes de suas bases de clientes como 
viajantes a negócios. Esta é uma tendência mundial A inglesa EASY JET conta em certas 
rotas com mais de 50% dos passageiros envolvidos com o trabalho (MASON: 103). Esta é uma 
tendência que se repete no Brasil O Departamento está 'antenado' para isto? 

No Brasil, 70% dos passageiros são executivos. Uma empresa regular não pode nem 

pensar em trabalhar com 30(%). 

Por que não incentivar o uso do Aeroporto lnternacional Antonio Carlos Jobim que 
está tão ocioso e aliviar o Santos Dumont? 

Por essa abertura ser irrestrita. Apenas são respeitadas as normas de segurança de 

capacidade do aeroporto. 'Onde estão os passageiros?' 

Uma boa solução seria a privatização dos aeroportos. Em regiões com multi-aeroportos 
inicia-se uma concorrência de preços e taxas (BARRETT, 2000: 13). 

Mas não caberia ao DAC conduzir um processo de privatização dos aeroportos, estaria a 

cargo do Ministério da Defesa. Contudo, não haveria tendência de redução das tarifas pois, na 
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composição do preço as taxas dos aeroportos têm pequena participação. Mesmo que um 

aeroporto competisse com o outro, a passagem seria reduzida em R$I,OO. 

A GOL foge um pouco do modelo low-cost quando adota dois tipos de aeronave. 

Ela não está seguindo o modelo. Uma empresa low-cost não compra aeronaves topo Um 

737-300 estaria ótimo. O (737), da série 700, é uma aeronave grande. Carrega 144 passageiros. 

Mas um 700 e um 800 são muito parecidos, as peças são compatíveis, os pilotos ... 

E hoje em dia há uma dúvida se devem manter a frota de só um tipo de aeronave, pois se 

tiver um recali, pára toda a sua frota. A própria T AM já está pensando em colocar BOEING. 

Assim, pode negociar o leasing melhor. Se (a companhia aérea) ficar muito dependente (do 

fabricante de aviões), não tem poder de barganha. Os bons fregueses têm muito mais chances. A 

BOEING deixa de entregar para outras para fornecer à GOL. A GOL liga, pede quatro aeronaves 

e a BOEING desvia da VARIG e entrega para a GOL. 

Aviação é, realmente, como energia elétrica? Quando o PIB - Produto Interno Bruto -
cresce 4% O transporte aéreo cresce 6% ou 7%? 

É maior ainda. A relação que trabalhamos é que a cada 1% que sobe do PIB a aviação 

civil cresce 2,5%. Tem sido demonstrado assim, rnstoricamente. 

E aquela anedota: 'Quer transformar um empresário em milionário? É só sugerir que 
um bilionário invista em aviação! ' Porque as companhias são deficitárias? 

Funciona assim porque a margem é muito pequena. Imagine que antes era fixado o lucro 

do empresário. O DAC dizia: ' Você (empresário) pode ganhar 12%'. Hoje, se conseguirem 

ganhar 1% ou 2% é muito. 

Reclamam da carga tributária que chega a 35% do preço da passagem. Não cabe ao 
governo assumir um papel comprometido socialmente nas esferas federal e estadual - como a 
eliminação do ICMS sobre combustíveis - diminuindo suas an-ecadações, porém mantendo 
milhares de empregos? 

Trabalhamos juntos, mas fazemos mais a parte de defesa. Eles têm que ver isso com os 

órgãos da Fazenda. 
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Mas as empresas têm que prestar contos ao DAC dos tobelas de insumo? 

Claro. 

Então quem tem essas informações é o DAC? 

Temos um plano de contas das empresas, com todas as planilhas. Agora, o governo 

federal reduziu a zero o IPI-Imposto sobre Produtos Industrializados para as empresas regulares. 

Existe um estudo do BNDES que afirmo. que a situação dos empresas aéreas é de 
insolvência desde o início do ano, com exceção da T AM e da GOL, e que há necessidade da 
montagem de esquemas de capitalização. Entretanto, a instituição desaconselha qualquer 
socorro financeiro oficial O documento assinala que a VARIG e a V ASP correm o risco de 
desaparecer. Na sua opinião os problemas que a VARIG enfrenta são de governança 
corporativa? 

A V ARIG é um pouco complexa pois, é uma empresa que nunca teve dono. O problema é 

de gestão. Este modelo da Fundação Ruben Berta cria uma estrutura muito lenta para tomada de 

decisão. Na GOL, o presidente analisa uma linha deficitária e manda cancelar a linha em alguns 

dias. Na VARIG, até que isso aconteça ... Até que ela reaja, existem muitas implicações políticas. 

Ela mantém linhas por razões políticas. 

Isto e o querosene (de aviação). O combustível e todos os outros insumos são afetados 

diretamente com o aumento do dólar. Inviabiliza operar uma empresa desta forma. E ~a está com 

a máquina um pouco inchada, precisando fazer uma reestruturação. Mas a VARIG é viável. 

Existe alguma chance dela voltar a ser estatizada? 

É dificil, mas não é impossível. O momento não pede isto. Estamos seguindo um outro 

modelo. Mas o próximo governo (federal) tem uma tendência estatizante. Não sei se vem com 

alguma coisa neste sentido. 

Não existe a possibilidade de intervenção? 

Essa não é a idéia. Queremos resolver o problema da empresa, mas existem outras tantas 

querendo entrar. Se a VARIG falir, vão umas quatro ou cinco aparecer. Foi assim com a Mesbla. 

Temos agora a Casa & Vídeo, as Lojas Americanas cresceram ... É a lei da vida 
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AS ELEIÇÕES COMO PROCESSO DE CRISTALIZAÇÃO DA 
DEMOCRACIA - O CASO BRASILEIRO 

Julianne Alvim Milward de Azevedo 

INTRODUÇÃO 

o presente trabalho tem por pretensão abordar as eleições, como processo de 

consolidação da democracia brasileira. Para tal, seu objeto de estudo encontra-se centrado na 

análise comportamental dos agentes que compõem o cenário político, no intervalo de tempo 

compreendido entre 1989 e 2002, que se refere às eleições presidenciais de forma direta. 

A escolha deste periodo de tempo justifica-se devido ao retomo dos direitos plenos do 

cidadão em escolher o seu governante. Destaca-se, nesse momento, a questão do aprendizado 

político. Além, da percepção do significado do voto para o eleitor - sua relação: racionalidade, 

expectativas e o grau de comprometimento ideológico. 

Para dar início ao ensaio, faz-se necessário à elucidação de alguns conceitos que se fazem 

pertinentes. Depois, é realizado um breve histórico das mudanças ocorridas no sistema eleitoral, 

para em seguida ser estudada a relação existente entre os atores que compõem o ambiente político 

e suas conseqüências. E, por fim são apresentadas as conclusões tendo como ápice o fenômeno 

ocorrido na última eleição. 

CONCEITOS 

Entende-se por eleição o processo de escolha de líderes governamentais realizado por 

meio do voto, esta representa a forma pela qual a sociedade expressa a sua vontade. Isso significa 

que o rumo político é traçado por sua população, quando esse processo resulta da real 

participação de todos e, sobretudo de forma translúcida. 

A democracia é o sistema político que tem por fundamento o princípio de que a 

autoridade emana do povo e que é exercido por ele ao investir o poder soberano por meio de 

escolhas periódicas livres, e no princípio da distribuição eqüitativa do poder. Também, pode ser 
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entendido como a existência do governo de maioria, que segundo Rousseau é percebido como a 

ditadura da maioria, já que no sistema democrático há uma alienação da liberdade e direitos. Na 

verdade, há uma superposição da vontade geral sobre as vontades individuais, que acaba por 

resultar na alienação da individualidade. 

Sistemas eleitorais são mecanismos responsáveis pela transformação dos votos dados 

pelos eleitores no dia das eleições em mandatos (cadeiras no Legislativo ou chefia do Executivo). 

As regras que regem os sistemas eleitorais resultam na criação de uma rede de incentivos e 

desestímulos, tanto para eleitores quanto para os que possuem vida partidária. Daí, a necessidade 

em se esclarecer que o comportamento adotado pelos diversos agentes é resultado das 

características inerentes ao sistema, isto é, de sua tipologia. 

A tipologia apresentada pelo sistema eleitoral nacional é a mista, devido à combinação de 

aspectos apresentados pelos sistemas majoritário e proporcional. Nessa configuração, o 

componente proporcional procura assegurar a representação dos pequenos partidos; enquanto, a 

parte majoritária implementada em distritos de um representante, aumenta a capacidade de os 

eleitores monitorarem a atuação de seus representantes. 

A lista de candidatos se apresenta na forma aberta, ou seja, os eleitores decidem sozinhos 

quais os candidatos que ocuparão as cadeiras conquistadas pelos partidos. Na verdade, isso 

termina por resultar em uma maior rivalidade nas eleições, no que se refere à competição pelos 

partidos pelas cadeiras parlamentares, como pela disputa entre as candidaturas individuais de 

cada lista pelas possíveis cadeiras. 

Salienta-se que as normas utilizadas para transformar preferências eleitorais em mandatos 

não esgotam as leis eleitorais de uma democracia. A regulação das eleições é realizada por meio 

de uma série de normas - a legislação eleitoral, nela estão prescritas as suas determinações, que 

entre outras incluem: os eleitores aptos a votar; a obrigatoriedade ou não do comparecimento; os 

critérios para a apresentação de candidaturas; as normas de acesso aos meios de comunicação; os 

mecanismos de controle dos gastos de campanha e de acesso ao fundo partidário; além de normas 

para a divulgação de pesquisas e regras para a propaganda eleitoral. 
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BREVE mSTÓRICO DAS MUDANÇAS OCORRIDAS PÓS-64 

A tomada do poder pelos militares, em 1964, representou um duro golpe para a 

democracia no país, pois se iniciava um longo período em que o brasileiro estaria alijado de 
-

escolher pelo voto direto seu presidente. Além disso, o golpe trouxe consigo a suspensão, ou 

mesmo, a restrição de eleições para outros cargos majoritários (governador, prefeito e senador), 

embora tenha preservado as eleições diretas para alguns postos legislativos, como deputado 

federal, estadual e vereador. 

No entanto, a permanência desses últimos direitos não significou necessariamente a 

existência de livre arbítrio da população quanto as suas escolhas, dado que essas disputas foram 

marcadas por uma série de artimanhas eleitorais que tinham por objetivo, o favorecimento de 

políticos da base governista. Faz-se necessário destacar que nesse período, foram extintos os 

partidos políticos existentes e estabelecidas novas regras, levando ao bipartidarismo . 

No período de abertura política - 1979 a 1985, foram extintas as duas legendas existentes 

e estabelecido o prazo de 180 dias para a criação de novos partidos. Foi configurado um 

multipartidarismo moderado de cinco partidos, que vigorou até 1985. Foram restabeleci das por 

meio de uma emenda constitucional as eleições diretas para governadores em 1982, porém 

permaneciam proibidas as coligações partidárias e havia a imposição do voto vinculado, que 

obrigava os eleitores a votarem apenas em candidatos do mesmo partido político. Junto a isso, 

havia a Lei Falcão que restringia a propaganda eleitoral gratuita nos meios de comunicação à 

informação, por um narrador, do nome, número e breve currículo do candidato. 

Em 1984, foi presenciada a campanha das Diretas Já - movimento de luta democrática 

contra o autoritarismo, reivindicando o direito a escolha direta para presidente da República por 

meio de uma gigantesca mobilização nacional, que não obteve sucesso devido a não aprovação da 

emenda constitucional no Congresso Nacional. 

A aprovação das eleições diretas para presidente e para os prefeitos se deu no ano 

seguinte. A partir daí, foi também, estendido o direito de voto aos analfabetos, legalizado os 

partidos que haviam tido seus registros cancelados ou cassados, possibilitado a criação de novas 

agremiações partidárias, abolido a fidelidade partidária, e restabelecido as coligações partidárias. 
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f No ano de 1988, tivemos alteração das regras dadas pela promulgação da nova Carta 

Constitucional. Foi instituído o voto facultativo aos maiores de 16 anos, aumentado o número 

máximo de deputados federais, estabelecido o direito de voto e representação poljtica no Distrito 

Federal, além da introdução do dispositivo de eleição em dois turnos para os cargos de presidente 

da República, governador de estado e prefeito de municípios com mais de 200 mil eleitores, no 

caso de nenhum candidato alcançar a maioria absoluta dos votos no primeiro turno. 

É importante destacar que o primeiro presidente civil após o golpe militar foi eleito por 

meio do Colégio Eleitoral, esse momento inaugurou o período que conhecemos por Nova 

República. Somente em 1989, que o brasileiro voltou a escolher pelo voto direto seu presidente, 

chegava-se ao fim um período de 29 anos de eleições presidenciais indiretas. O país, portanto, 

iniciava nesse momento o fortalecimento de sua democracia. 

COMPORTAMENTO DOS AGENTES NO CENÁRIO POLÍTICO 

O sistema político se refere a "instância detentora da autoridade decisória pública, cujas 

deliberações impõem-se à sociedade como norma de comportamento a ser obedecida. Ele diz 

respeito, principalmente, à forma de governo, à organização e representação dos interesses, a 

determinadas modalidades de interação entre Estado e sociedade, aos procedimentos legais para a 

disputa, a conquista, o exercício e a alternância do poder e à organização administrativa do 

Estado" (DIRCEU et IANONI: 1 O). 

As características do sistema político resultam de uma combinação de fatores, como as 

lutas travadas pelos partidos, classes e frações, elites burocráticas, sindicatos, movimentos 

sociais, grupos de interesse, lobbies, ou seja, pelos atores políticos, no sentido de controlar o 

Estado e de interferir no processo decisório público, de acordo com sua racionalidade e 

expectativas. 

É importante destacar que a forma pela qual se dão as escolhas políticas pode ser 

visualizada por meio de sua internalização ao modelo de política. Para isso, faz-se necessário 

ambientalizar "a ocorrência num jogo de estratégias em que os diferentes participantes ou agentes 

de decisão interagem segundo regras previamente estabelecidas, algumas das quais são elas 

próprias alteradas no decorrer do jogo, incorporando-se, portanto, à noção de política econômica" 

(MONTEIRO: 13). 
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! Nesse sentido, os resultados de política a serem obtidos se correlacionam diretamente as 

preferências dos agentes de decisão e as regras que predominam no processo político. Assim, o 

conjunto de regras tem um papel preponderante no que concerne à determinação da extensão e ao 

grau de interdependência entre os participantes. No caso de um governo representativo, sobretudo 

o brasileiro, é aparente o comportamento adotado por seus agentes - o de maximização de seu 

próprio bem-estar. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Desde 1989, a sociedade brasileira vem exercendo de forma mais ampla o seu direito de 

cidadão, tem feito das umas o local de depósito de seus anseios. Seu voto é percebido como um 

ato de investimento, devido à utilização da perspectiva de custo e beneficio, já que sua 

participação encontra-se limitada pela minimização da coerção que distingue dos impactos da 

política econômica em sua realidade. 

A visão dos candidatos e partidos políticos como produto, faz com que a demanda 

realizada pelo cidadão seja conforme a proximidade da plataforma partidária as suas preferências 

e ao grau de confiança atribuído quanto ao cumprimento das promessas eleitorais. Nesse sentido, 

os mecanismos de resposta dos indivíduos, ou melhor, dos consumidores frente a esse mercado 

de votos, antes da sua real efetuação - intenção de votos é dado pela sua saída, devido a grande 

oferta seja de candidatos, como de partidos políticos. 

Por outro lado, quando efetuado a vontade da sociedade nas umas e não havendo o 

retorno esperado, a resposta manifestada dependerá do grupo ao qual o indivíduo faça parte. Isso 

significa diferenças quanto às racionalidades e expectativas. Logo, dependendo da segmentação 

da sociedade poderá haver distintas respostas quanto aos resultados percebidos, ou .melhor, aos 

impactos das ações implementadas pelos representantes governamentais. 

O mecanismo de réplica apresentará uma estrutura intervalar que vai desde a escolha da 

saída - adotar o comportamento despolitizado (ficar a margem dos processos, caso do cidadão

comum devido ao alto custo existente para a sua organização) a utilização da voz como meio de 

persuasão (que é presenciado na ampla interatividade dos grupos de interesses especiais). No 

entanto, faz-se necessário destacar que grande parte da população pode ser utilizada como massa 
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de manobra, quando for de interesse de alguns grupos manipulá-la com o auxílio de meios de 

comunicação, tendo por objetivo a extração de beneficios. 

Foi evidenciada a mobilização popular ocorrida quando da primeira eleição presidencial 

em 1989, após 30 anos de seca eleitoral a população experimentou a satisfação de ver os seus 

direitos restaurados. O aprendizado eleitoral tem se realizado ao longo dos anos. Na verdade, são 

17 anos ininterruptos em que o eleitor comparece as umas para exercer o legítimo direito de 

escolher seus representantes. Nesse período foram realizadas dez eleições cinco municipais 

(1985, 1988, 1992, 1996 e 2000) e outras cinco para cargos estaduais e nacionais (1986, 1989, 

1990, 1994 e 1998). 

A primeira eleição do século XXI tem por principal característica ser a maior realizada 

em sua história, mais de 110 milhões de eleitores fazendo sua opção quanto aos cargos a serem 

preenchidos de presidente da República, governadores, representantes do Senado, da Câmara dos 

Deputados e das Assembléias Legislativas estaduais. Esta resultou na escolha do primeiro 

presidente oriundo de um partido de esquerda com mais de 60% dos votos válidos, tendo por 

significado a insatisfação da maioria de sua população quanto ao modelo vigente. Essa mudança 

deve ser entendida como processo de livre arbítrio dos caminhos a serem percorridos por sua 

sociedade é, portanto, o espetáculo da democracia. 

A transformação rumo a uma sociedade justa é um processo contínuo, que exige 

profundas mudanças culturais e implica na participação de todos. Ainda que, não se possa esperar 

resultados extraordinários, sobretudo devido à desigualdade social presente na realidade 

brasileira. Ainda assim, as eleições dos dirigentes políticos são etapas que podem fazer avançar 

decisivamente esse processo. Nesse contexto, pode-se afirmar que o pais tem vivenciado 

momentos que tem conduzido a solidificação da democracia. 
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UMA ANÁLISE SOBRE O PROGRAMA BRASILEIRO DE 

ACREDITACÃO HOSPITALAR 

Marcela Cohen Martelotte 

Introdução 

Dentre os fatores que são contemplados quando da definição do nível de desenvolvimento 

de um país, a saúde de seus habitantes apresenta-se como um dos mais importantes. 

Dessa forma, e considerando a relevância dos serviços de saúde para o bem-estar da 

população, a busca pela qualidade desses serviços tomou-se uma questão crucial, tendo assumido 

papel de destaque nos últimos anos. 

Porém, a tarefa de definir qualidade em serviços de saúde é complicada. E é ainda mais 

dificil verificá-la. Mas sabemos que se toma mais fácil controlar e melhorar um processo quando 

o desempenho e o resultado são verificados. Dessa forma, o Ministério da Saúde criou o 

Programa Brasileiro de Acreditação Hospitalar, um Programa que visa avaliar a qualidade dos 

serviços prestados por um hospital. 

O termo Acreditação não é encontrado nos dicionários brasileiros. Trata-se de uma 

tradução da palavra inglesa accreditation, que significa oficialmente autorizado, reconhecido. No 

contexto brasileiro, o termo Acreditação significa atestar conformidades com padrões 

preestabelecidos. 

O presente artigo tem o objetivo central de realizar uma análise crítica a respeito do 

Programa Brasileiro de Acreditação Hospitalar, ressaltando os seus pontos fortes e fracos ao 

longo do trabalho. 

o Programa Brasileiro de Acreditação Hospitalar - PBAH 

Criado pelo Ministério da Saúde, em 1997, o Programa Brasileiro de Acreditação 

Hospitalar - PBAH possui o objetivo maior de promover um processo de melhoria contínua da 
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qualidade da assistência prestada pelos hospitais brasileiros (Brasil, Portaria GMlMS1.970 de 

25/1 0/200 1). 

Tal processo de acreditação se expressa por meio da avaliação dos serviços prestados por 

um hospital geral, tendo como produto final a emissão do certificado de acreditação. 

Um dos pontos cruciais do PBAH se refere aos padrões de qualidade preestabelecidos por 

uma equipe do Ministério da Saúde. É por meio da satisfação desses padrões que o hospital 

obterá a sua certificação. 

Vale mencionar que na confecção de tais padrões foi estabelecida a existência de três 

níveis, que variam do mais simples para o mais complexo. O nível um, o mais simples, 

corresponde aos requisitos básicos de qualidade, ou seja, este nível representa o nível mínimo de 

qualidade aceitável. Ao ser avaliado, o hospital recebe o certificado de hospital acreditado caso 

atinja o primeiro nível. Caso o hospital consiga atingir o segundo nível, ele recebe a certificação 

de acreditação plena, e ao atingir o nível mais elevado, o terceiro, o hospital é acreditado com 

excelência. 

Os padrões de qualidade estão definidos no Manual Brasileiro de Acreditação Hospitalar 

- MBAH. Tal manual representa o instrumento de avaliação da qualidade hospitalar, ou seja, o 

instrumento de acreditação. Nele encontram-se todos os itens que são verificados no hospital, 

~OJUpados nos respectivos padrões de qualidade. É importante ressaltar que os itens de 

verificação da qualidade visam à abrangência dos pontos mais importantes de todos os serviços 

de um hospital geral, a fim de permitir a aferição da sua qualidade. 

Existem algumas considerações a serem feitas em relação ao MBAH e aos itens de 

verificação da qualidade, nele contidos. A primeira diz respeito ao fato do MBAH possuir uma 

metodologia única, a ser utilizada em todo o território nacional, fazendo com que o processo de 

acreditação seja uniforme, permitindo a comparação de hospitais em diferentes regiões do Brasil. 

Isso auxilia os pacientes na escolha do hospital que oferecer o serviço de melhor qualidade. 

A outra consideração positiva a ser feita refere-se à adesão voluntária ao PBAH. Dessa 

forma, a decisão dos hospitais em aderir ao Programa revela o compromisso com a qualidade em 

relação aos seus serviços. 

Por outro lado, existem alguns pontos que deveriam ser revistos em relação ao PBAH. 

Um deles refere-se ao fato de que a dificuldade em avaliar serviços é notória, e toma-se ainda 

mais complicada quando esta é realizada sem o estabelecimento de graus de relevância para cada 
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item a ser verificado no hospital, como ocorre no PBAH. Dado que existem graus de importância 

diferentes entre os itens de verificação da qualidade, deveria ser feita uma ponderação entre eles, 

e a certificação seria dada não pelo preenchimento de todos os itens, mas sim por um índice, que 

corresponderia a uma nota, o que pennitiria a construção de um ranking de hospitais acreditados. 

Outro fator negativo é o caráter sigiloso de tal certificação. Sendo assim, se um hospital se 

submeter ao processo de acreditação e não conseguir atingir o nível mínimo de qualidade, este 

não necessita divulgar essa informação. Assim sendo, os usuários dos serviços de saúde não 

tomam conhecimento da falta de qualidade do hospital. 

Existem, também, considerações a serem feitas sobre a forma de execução do Programa 

de Acreditação. 

A execução do Programa Brasileiro de Acreditação Hospitalar 

Para certificar um hospital uma equipe treinada de profissionais realiza visitas nas quais 

são verificados todos os itens contidos no Manual de Acreditação. Além disso, são realizadas 

entrevistas com dirigentes dos hospitais, e são analisados indicadores hospitalares dentre outras 

COIsaS. 

Todo esse Processo de Acreditação é realizado por meio das instituições acreditadoras. 

Tais instituições são organizações de direito privado, com ou sem fins lucrativos. ~ obrigatório 

que as instituições acreditadoras sejam credenciadas pela Organização Nacional de Acreditação -

ONA, para que possam proceder à avaliação e certificação da qualidade dos serviços, dentro do 

Processo de Acreditação. 

A ONA é um órgão não governamental criado a partir de Portaria do Ministério da Saúde 

com o objetivo de administrar a execução do PBAH. 

É importante destacar que apesar de ser um Programa criado pelo Ministério da Saúde, 

este não participa diretamente da execução e nem da fiscalização do Programa, o que pode trazer 

problemas em relação à credibilidade deste. 

Apesar de haver alguns pontos que necessitam ser alterados, o PBAH beneficia alguns 

setores da sociedade. 
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Alguns beneficios da Acreditação 

Pelo fato de se tratar de um certificado de qualidade, a acreditação pode beneficiar 

diversos "compradores" dos serviços de saúde. Dentre eles destacam-se os usuários externos, ou 

seja, os pacientes, o Governo e as operadoras de planos de saúde. 

Os usuários dos serviços de saúde beneficiam-se do PBAH, a partir da ampliação de sua 

segurança na escolha das instituições hospitalares acreditadas. Ao verificar a certificação de uma 

instituição, os usuários estarão obtendo informações a respeito da qualidade dos serviços 

prestados, e poderão, ainda, comparar as diversas instituições de saúde. Com isso, eles irão 

possuir melhores informações no momento da escolha de uma instituição quando necessitarem de 

cuidados. 

Para o Governo, a existência do PBAH é importante no sentido de proteger os cidadãos 

das organizações de saúde de má qualidade. Além disso, o Ministério da Saúde e as Secretarias 

Estaduais e Municipais de Saúde devem considerar o sistema de acreditação como um aliado no 

estímulo da melhoria contínua da assistência à saúde (Neto, 2000). 

Existem outros "compradores" de serviços de saúde, como é o caso das operadoras de 

planos de saúde, que podem se beneficiar do PBAH. Os beneficios da acreditação, no caso das 

operadoras, ocorrem uma vez que estas necessitam dimensionar a qualidade dos serviços 

prestados aos seus beneficiários. Dessa forma, a existência de um instrumento de avaliação de 

qualidade é de grande utilidade para as operadoras de planos de saúde, uma vez que supre duas 

necessidades: 

- garantir aos beneficiários que os serviços disponíveis obedecem a um padrão de qualidade 

reconhecido nacionalmente; 

- reduzir os custos operacionais, uma vez que se pode fazer uso do PBAH para realizar o 

credenciamento de instituições de saúde, dispensando a criação de métodos exclusivos de 

credenciamento. 
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Considerações gerais a respeito do Programa Brasileiro de Acreditação Hospitalar 

Uma das considerações a serem feitas em relação ao PBAH, diz respeito à divulgação 

deste. Apesar de ser um projeto que visa à melhoria da qualidade nos serviços de saúde, o que é 

importante para os usuários, não foi feita uma divulgação de massa sobre o Programa, o que faz 

com que grande parte da população não saiba dessa ferramenta de aferição da qualidade 

hospitalar. 

Outro ponto negativo em relação ao PBAH refere-se ao custo deste. Por não ser gratuita a 

solicitação da certificação, alguns hospitais ficam impossibilitados de participar. 

É importante mencionar também que, com mais de cinco anos de existência do PBAH, 

existem acreditados, hoje, pouco mais de 10 hospitais. Isso equivale a apenas 0,14% do total de 

hospitais brasileiros, o que representa um número consideravelmente baixo. 

Poderiam ser tomadas algumas medidas para incentivar os hospitais a aderirem ao 

Programa de Acreditação. Primeiramente esta iniciativa teria que partir do Ministério da Saúde, 

órgão responsável pela criação do PBAH, por meio de uma ampla divulgação sobre o PBAH. 

Uma outra medida a ser tomada seria fazer com que a Agência Nacional de Saúde Suplementar

ANS, que é uma instituição governamental, subordinada ao Ministério da Saúde, responsável 

pela regulação das operadoras de planos de saúde, começasse a exigir das operadoras que o 

credenciamento dos hospitais fosse feito levando-se em consideração o certificado de acreditação 

do hospital. Com isso, a operadora de planos de saúde exigiria o certificado do hospital, e este 

começaria, então, a entrar no processo de acreditação, melhorando a qualidade de seus serviços. 

Dessa fonna, a ANS estaria colaborando com o PBAH. Além disso, o Ministério da 

Saúde, por meio da ANS, passaria a controlar a execução do PBAH. 

Como se pode observar no quadro seguinte, todos esses órgãos - Ministério da Saúde, 

ANS, ONA, operadoras de planos de saúde estão inter-relacionados, o que possibilita um melhor 

funcionamento do Programa. 

r Ministério 

I da 
Saúde 

Programa Brasileiro 
ANS de Acreditação 

Hospitalar 

I 

[ Operadoras de [ Organização Nacional }-
planos de saúde de Acreditação - ONA 

I 
Hospitais 
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Considerações finais 

o Programa de Acreditação pode ser visto como uma referência de garantia da qualidade 

na prestação dos serviços de saúde. 

Nos Estados Unidos, onde foi criado o primeiro Programa, além do conceito ser 

amplamente disseminado, a acreditação hospitalar é exigida pelas agências governamentais e por 

empresas de seguro saúde para o credenciamento de hospitais (Barbosa, 1995). No Brasil, porém, 

trata-se de uma experiência recente, e este conceito ainda não é bem conhecido na tradição da 

administração dos serviços de saúde. 

No entanto, pode-se afirmar que se trata de uma iniciativa positiva, uma vez que tal 

certificação revela a conformidade do hospital com os padrões de qualidade, oferecendo 

evidências, para a sociedade, de que a instituição de saúde acreditada possui um nível aceitável 

de qualidade na prestação de seus serviços. 

Espera-se que com o passar do tempo o conceito de acreditação torne-se conhecido no 

Brasil. E que, com isso, os usuários dos serviços hospitalares, ao identificar a existência de um 

sistema que classifica as instituições de saúde segundo um determinado padrão, abaixo do qual 

significaria um risco potencial de dano, passem a exigir, tanto dos prestadores de saúde, como 

das operadoras de planos de saúde, que o atendimento se faça por meio de hospitais acreditados 

(Neto, 2000 
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AMBIÊNCIA DE DESIGUALDADES E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Marcos Alexandre Ribeiro Borba 

o atendimento de necessidades básicas relativas a subsistência, inserção social e 

autonomia das pessoas integrantes das camadas mais pobres das sociedades tem sido um trabalho 

não trivial desenvolvido por Órgãos públicos e privados, e seus agentes. 

Em todo o mundo as desigualdades sociais têm sua representação variando em intensidade 

de acordo com as condições econômico-sociais encontradas em diferentes localidades e períodos 

históricos analisados, além das orientações assumidas e perseguidas pelos responsáveis pela 

gestão das riquezas e sua distribuição. 

De fato, a separação entre ricos e pobres, detentores dos meios de produção e massas de 

oprimidos, sempre esteve presente alimentando um processo auto-reprodutivo de segregação 

social e, ainda, comprometendo o bem estar das pessoas além do que se poderia considerar 

aceitável e justo. Contudo, também, medidas voltadas para a atenuação destas diferenças foram 

formuladas, mas, nem sempre, colocadas em prática por motivos diversos. 

Verifica-se a existência de ações supostamente bem intencionadas para a redução do 

sofrimento dos menos favorecidos, entretanto, por vezes, objetivam camuflar as verdadeiras 

intenções de seus autores. Objetivos escusos e pouco comprometidos com as mudanças em uma 

estrutura social injusta têm aflorado, infelizmente, com alguma freqüência. 

O sistema de esmolas praticado no longínquo período medieval pode ser citado como um 

(in)digno representante da falsidade e promiscuidade com que a questão dos mais pobres foi 

tratada pela igreja e pelas elites. Naquele sistema, as contribuições dos mais abastados eram 

realizadas não para amenizar o estado de penúria em que se encontravam parcelas significativas 

das populações. Almejava-se, fundamentalmente, a "compra" de um pedaço do céu que estaria 

sendo garantido pela "caridade" e "bom coração" demonstrados e, ainda, pela certificação do 

intermediário divino estabelecido. Talvez a pobreza maior estivesse na alma dos supostos 

benfeitores e não nas condições em que os mais carentes encontravam-se submetidos. Assim, 

muito pouco se fazia para a redução das desigualdades sociais. Os interesses pairavam sobre a 

manutenção da situação vigente. 
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o perigo é acreditar que a pobreza seja algo natural, fruto de um destino regrado por leis 

universais incontestáveis, e pior, que as vítimas sejam as grandes responsáveis pela situação de 

miséria em que se encontram. Será que o regime de acumulação de riquezas e sua 

(re)distribuição não teria relação com as desigualdades? 

Seja como for, com o passar dos tempos, verifica-se a consolidação dos Estados 

Nacionais e a assunção de um papel ativo pelo Estado na intermediação de conflitos entre o 

capital e o trabalho. A partir de objetivos humanitários ou, sub liminarmente, de contenção das 

massas, verifica-se o surgimento, reconhecimento e estabelecimento, entre outros, de direitos 

civis e trabalhistas, como parte de um processo evolutivo para a constituição de uma rede de 

proteção e/ou contenção social. Mais recentemente, ao longo do século xx, esta rede tem sido 

reforçada por meio do assentamento de direitos sociais na busca de um posicionamento mais 

equânime e preocupado com o tratamento dos necessitados formados a partir das diferenças 

abissais acumuladas. 

Todavia, as estruturas governamentais criadas com o fito de promover o tratamento das 

graves questões sociais têm enfrentado sérios problemas para o desenvolvimento de suas 

atividades. As origens destes problemas podem ser destacadas em três pontos: 1) nos efeitos dos 

modelos de desenvolvimento nacionais adotados; 2) nas soluções de continuidade de programas 

sociais de acordo com as racionalidades políticas envolvidas; e 3) no processo de globalização 

com efeitos sobre a administração dos programas. 

Primeiro, partindo da premissa que um modelo de desenvolvimento sustenta-se, entre 

outros fatores, em um regime de acumulação e um modo de regulação, faz-se necessário desvelar 

algumas de suas características. 

O regime de acumulação encontra arrimo para o seu brilho, sobretudo, no liberalismo 

econômico propício às práticas capitalistas com reflexos positivos no aumento da produção. O 

problema, entretanto, repousa sobre a forma de distribuição desse aumento da produção. O 

mercado gerido por suas próprias forças demonstra ser excludente na medida em que a 

acumulação de capital é concentrada nas mãos de uma minoria que trabalha com eficiência 

competitiva e eficácia míope, com reflexos nefastos no médio e longo prazos. O extrativismo 

competitivo imediatista não semeia aquilo que, em essência, é a própria fonte para a 

sobrevivência e perenidade do sistema: o mercado consumidor em sua compleição universal 

alimentada pela renda da força de trabalho. Este mercado vem sendo continuamente aviltado na 
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medida em que recebe menor transferência de renda na repartição dos lucros conquistados. Trata

se, portanto, de um regime naturalmente gerador de pobreza e desigualdades. Faz-se mister, 

então, encontrar algum mecanismo que possibilite minimizar as disfunções do sistema mantendo

se os avanços na produção. Nesta etapa deve se insurgir a regulação do Estado para corrigir as 

distorções e equilibrar o sistema como um todo. 

Segundo, a continuidade de programas assistenciais tem sido fortemente condicionada às 

decisões de cunho político em detrimento de necessidades reais e avaliações técnicas. Neste 

sentido, os interesses pessoais como a maximização de votos em processos eletivos e a obtenção 

de prestígio e poder, entre outros, têm influenciado o processo decisório e fomentado o 

clientelismo, dentro de uma racionalidade particular de seus idealizadores. Isto, sem mencionar 

na atuação de grupos com poder de pressão para fazer valer seus próprios interesses. 

Terceiro, a globalização dos mercados reforça o liberalismo econômico ao promover a 

virtual remoção das fronteiras nacionais, reduzir a autonomia dos Estados Nações, endeusar a 

competição medida em vantagens competitivas deslocando vantagens comparativas parceiras e, 

assim por diante. Enfim, a globalização encontra nos ideais neoliberais o parceiro perfeito para 

continuar projetando desigualdades. Na negação de qualquer intervenção do Estado e na apologia 

de estruturas mini mas sem a prévia e devida avaliação funcional, tem-se a fórmula para a 

reprodução concentrada de riquezas em um ambiente auto-regulado no chamado livre mercado. 

Algumas questões parecem emergir: liberdade sem responsabilidade é realmente liberdade ou 

usurpação? Onde fica o elemento humano, quem preocupar-se-á e quais medidas de apoio serão 

formuladas em favor dos desassistidos? 

No Brasil, embora, em princípio, não se possa atribuir com absoluta precisão uma data 

para o início do desenvolvimento de atividades assistenciais, considera-se que a encampação pelo 

Estado destas atividades tenha se iniciado a partir da criação da Legião Brasileira de Assistência 

(LBA), durante o governo Getúlio Vargas, em 1942. Entretanto, em sua formulação inicial, os 

esforços da LBA estavam direcionados para o atendimento das necessidades das famílias dos 

combatentes engajados na guerra. Portanto, contemplava apenas uma parcela específica da 

sociedade brasileira. Somente após o período de beligerância houve a ampliação do contingente 

de assistidos por aquela entidade, que funcionaria até 1995, ano de sua extinção, tendo sido 

submetida a diversas reformulaçães ao longo do desempenho de suas atividades. 
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A referência a um Órgão considerado precursor na assistência social não significa uma 

atitude isolada no que tange às responsabilidades e ações necessárias para o enfrentamento de 

questões tão delicadas e essenciais para a melhoria das condições de vida dos necessitados. 

Instituições com orientações assistenciais, como as santas casas, já existiam desde o periodo 

colonial brasileiro. Assim, a partir de iniciativas privadas ou públicas foi-se construindo 

orientações assistenciais materializadas em uma dinâmica de crescimento formadora de um 

sistema complexo hoje representado no âmbito governamental, por exemplo, por secretarias 

dentro das estruturas de governo em suas três instâncias e complementadas por iniciativas 

oriundas da própria sociedade civil organizada. 

O que se tem constatado, entretanto, é um tratamento marginalizado quando o assunto em 

discussão versa sobre medidas assistenciais. Este tipo de posicionamento refere-se à própria 

definição do público alvo a ser contemplado, assim como, no estabelecimento de prioridades para 

a causa dos menos favorecidos. Há, portanto, este duplo aspecto a ser considerado. 

Primeiro porque na própria definição dos beneficiários dos programas assistenciais 

verifica-se uma atitude permeada por conflitos na medida em que, de algum modo, pode ensejar 

estigmas cruéis no sentido da classificação de pessoas pela ausência de condições mínimas para 

provimento de seu sustento e, ainda, a atribuição, até mesmo formal, de atestados de pobreza. 

Segundo porque grande parte das ações assistenciais têm sido empregadas sob a ótica da 

caridade e não como um direito social, mesmo naquelas ações deflagradas e gerenciadas pelos 

entes que integram a estrutura de governo. Deste modo, estariam sujeitas às vontades particulares 

de seus provedores e dos recursos existentes cuja alocação, em geral, tem passado ao largo de 

uma orientação prioritária e imparcial. 

Outro aspecto merecedor de destaque refere-se ao relacionamento entre previdência e 

assistência, seja esta social ou médica. Na previdência tem-se uma integração em moldes 

contratuais entre entidades provedoras e usuários. Em geral os beneficios são garantidos mediante 

contribuições individuais e proporcionais ao valor e tempo de contribuição. Funcionam como um 

seguro que passa a ser resgatado quando surge a necessidade de substituição de uma renda que 

deixou de ser auferida. Já nas relações assistenciais, em princípio, não são exigidas contrapartidas 

financeiras, pois, na maioria das situações, o potencial beneficiário não possui condições mínimas 

para participação em um sistema contributivo. 
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A força desse relacionamento é tão contundente que pode ser percebida na 

complementaridade das funções previdenciárias e assistenciais. Enquanto a previdência dedica

se, primordialmente, à promoção de renda, cumpridas regras específicas, para um público que 

não mais faça parte da população economicamente ativa e para seus dependentes, na assistência, 

de outro modo, ter-se-á preocupação com aqueles que não dispõe de qualquer renda ou que seu 

valor seja insuficiente para uma subsistência mínima. Portanto, é de se esperar que quanto menor 

venha a ser a fatia de uma população coberta pelo sistema previdenciário, maior será o número de 

pessoas necessitando de algum tipo de assistência. 

Neste sentido, as perspectivas não são tranqüilizadoras ao se pensar na quantidade de 

trabalhadores que estão fora do mercado formal de trabalho. O crescimento acentuado de 

trabalhadores sem carteira de trabalho assinada nos últimos anos constitui-se em uma verdadeira 

fonte de instabilidade econômica e social cujos efeitos tendem a ser ainda mais nocivos para as 

futuras gerações. Ao se concretizar uma situação em que os trabalhadores não são contemplados 

por um sistema previdenciário, como será possível aos programas assistenciais absorver o 

impacto por demandas cada vez maiores? É sabido que os recursos são limitados e que a situação 

já se encontra em grande desequilíbrio para o atendimento das necessidades existentes. Um 

mínimo de seriedade e planejamento se faz imperativo na reformulação do sistema previdenciário 

para que o anunciado colapso não se torne uma realidade. O problema, portanto, não está na 

assistência social, mas sim, em um sistema cujo funcionamento inadequado tem gerado 

continuadas distorções e desequilíbrios. 

A Constituição de 1988 trouxe significativa contribuição para a assistência social 

colocando-a ao lado da previdência e da saúde para, sustentada neste tripé, formar a seguridade 

social. Eleva-se, deste modo, o patamar das discussões assistenciais legitimando sua importância. 

Possibilita-se atuar na retirada da questão assistencial do submundo clientelista cultivado por 

eventuais "interessados". Promove-se a repartição de responsabilidades entre governos e 

sociedade para a implementação de ações cuja continuidade possa ser perseguida e garantida a 

partir do sustento de prioridades, desta feita, sedimentadas e apoiadas no texto constitucional. 

O intuito é ir além de um funcionamento análogo a um pronto-socorro assistencial para, 

também, desenvolver atividades assistenciais que permitam dotar as populações assistidas de 

capacidade de auto-gestão com sua inserção no mercado de trabalho. E, assim, ao regulamentar a 

área assistencial colocando-a em uma dimensão que supere uma simplória política 

37 



l 
t 
l 
I 
l 

compensatória, há que se envidar esforços para que os atendimentos necessários sejam 

abreviados, temporários, e representem uma fase de transição somente iniciada e mantida 

enquanto não se consiga romper com o ciclo vicioso da pobreza e dependência do sistema. Com 

relação a este aspecto, Aldaiza Sposati (l989), faz o seguinte alerta: 

Superar a assistência social enquanto ajuda significa conferir-lhe o estatuto de 
uma política social ... Embora não se tenha perspectiva de cristalizá-la como 
forma discriminada de atenção, é necessário que esta área ganhe nova 
visibilidade, saia do limbo. (Sposati, 1989:27) 

o avanço ao longo do tempo da legislação previdenciária e trabalhista, bem como, na área 

assistencial é bastante perceptivel, mas, ainda, insuficiente. Algumas conquistas podem ser 

constatadas no reconhecimento e enquadramento das questões sociais que têm se apresentado. 

Assim, importantes progressos tem sido obtidos na criação e implementação de programas 

estruturados como, por exemplo, o Bolsa-escola e, ainda, a constituição de fundos específicos 

para viabilizar financeiramente o atendimento das questões em tela. Contudo, sem deixar de 

considerar os condicionantes inerentes aos modelos anteriormente discutidos, o desafio que está 

sempre presente parece estar circunscrito, em grande medida, à adequação do que se normatiza 

com o que se pratica, juntamente com o alcance efetivo das medidas, face ao vultoso contingente 

de desamparados. Eliminar as disparidades entre o discurso e a ação dentro de um sistema 

político imerso em um mercado que apresenta diferentes interesses nem sempre tem sido tarefa 

bem executada. Sucumbir às pressões traz como conseqüência o aumento das desigualdades e o 

incremento da legião de necessitados. 

Esperança e controle social sobre as ações do governo se fazem cruciais no momento 

atual em que o povo brasileiro elege um novo Presidente que afirma estar comprometido com o 

tratamento das questões sociais pendentes. O anúncio da futura criação de uma Secretaria 

Especial de Emergência Social, ligada à Presidência da República, como primeira medida do 

novo governo, surge como um sinal positivo ao atribuir prioridade para o enfrentamento do 

flagelo da fome. Parece imprescindível conjugar um novo direcionamento social e a revisão dos 

modelos. O resultado, somente o futuro poderá responder com precisão. 

Por tudo que foi discutido, ampliar a abrangência da rede de programas assistenciais 

direcionando-os para a inclusão social e emancipação de milhares de brasileiros desamparados 
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deve ser uma estratégia permanente no âmbito do aparato de governo. Não se deve objetivar a 

concessão de privilégios ou compensações, mas sim o reconhecimento e respeito a direitos 

sociais. Sua simbologia pode ser tomada como um primeiro passo para a redução das 

desigualdades fomentadas e acumuladas ao longo de muito tempo devido ao emprego de modelos 

excludentes que, de igual modo, precisam ser repensados. 
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GOVERNO BRASll..EIRO: DEMOCRACIA REPRESENTATIVA OU 

DELEGATIVA 

Paulo César de Oliveira Rezende 

o modelo brasileiro de presidencialismo confere ao Chefe do Poder Executivo poderes 

exacerbados, na medida que a Constituição Federal estabelece como iniciativa privativa do 

presidente a propositura de leis sobre serviço público, orçamento, organização administrativa e 

judiciária e outras matérias de vital importância para o país. 

Esta característica do presidencialismo praticada no Brasil oferece poder desmedido ao 

Chefe do Executivo, principalmente quando se trata de alterar as regras do jogo político, liberar 

recursos, nomear e demitir. 

Sem sombra de dúvida, o instrumento mais poderoso é o conferido pelo artigo 62 da 

Constituição Federal, que dispõe a respeito das medidas provisórias. Este mecanismo é ainda 

mais forte do que o decreto-Iei, previsto na Constituição anterior, pois só requer, para sua 

utilização, relevância e urgência, conceitos por demais amplos e abstratos para qualquer 

questionamento sobre a validade da medida. Todavia, este foi o caminho mais trilhado pelos 

últimos governantes. 

No mecanismo constitucional brasileiro, mais precisamente no artigo 86 da carta Magna, 

há um importante instrumento de controle que não deve ser esquecido. Trata-se da possibilidade 

de decretação do impeachment contra o Presidente da República, isto é, o afastamento do mesmo 

por crime de responsabilidade, depois de admitida a acusação por dois terços da Câmara dos 

Deputados e de submetido o processo ao julgamento pelo Senado Federal. 

Este mecanismo, utilizado na destituição do Presidente Collor, não apresenta muita 

eficácia como controle dos atos do Chefe do Executivo. Este instrumento só é utilizado quando 

as acusações são de extrema gravidade e não limita o poder do presidente nas ações de governo. 

No Brasil, a representação proporcional foi introduzida no curso do processo 

revolucionário dos anos 30 pelo Código eleitoral de 1932. A partir de então, inaugurou-se a 

combinação institucional entre presidencialismo, eleições proporcionais para a câmara dos 

deputados e pluripartidarismo congressual. Nas palavras de José Antônio Giusti Tavares, "depois 

de uma eremera incursão materializada na experiência frágil, porque sincrética e contraditória, 
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de democracia representativa iniciada com a constituição de 1934 e encerrada com o golpe 

presidencial e a instituição do Estado Novo em 1937 - o presidencialismo proporcionalista com 

pluripartidarismo congressual caracterizará essencialmente a fisionomia do regime constitucional 

de 1946 (substituído em 1964 por duas décadas de ditadura militar), da transição para a 

democracia constitucional, a partir das eleições de 1982, e, finalmente, do regime inaugurado 

com a constituição de 1988" (Tavares, Rojo, Sierra e Simon, 1998, p.258) 

Durante a República Velha, as eleições legislativas foram realizadas por procedimentos 

majoritários. O governo provisório instituíra o voto em lista completa por estado, o que tinha 

como propósito a constituição de' uma câmara unânime de sustentação do governo. 

Aos poucos, os governos da Primeira República foram transformando o sistema de lista 

completa para incompleta, passando os eleitores a escolher também representantes legislativos 

de seus distritos. 

Hoje temos a combinação do presidencialismo proporcionalista com pluripartidarismo 

congressual que possibilita ao Poder Executivo Jogar com oposições heterogêneas, 

desarticulando-as e dissociando-as. 

O Brasil é uma república federativa com democracia representativa e governo 

presidencialista. A representação incumbe o ocupante do cargo público decidir em função de 

compromissos assumidos com o eleitor durante a campanha eleitoral. A negação destes 

compromissos depois de eleito transformará a representatividade em delegação sem obrigação 

do governante prestar contas das suas decisões. Ele está autorizado a governar como achar 

conveniente. 

O regime democrático permite outras combinações. Um outro tipo utilizado que podemos 

citar como exemplo é o caso dos Estados Unidos, que utiliza presidencialismo com 

bipartidarismo congressual. Este sistema pode trazer ao governo maior limitação, em função da 

presença de um único e grande partido, caso este não seja o mesmo partido do presidente. 

Existem tipos diferentes de democracia. Um aspecto a ser destacado no regime 

democrático e que merece ser estudado diz respeito a forma como os eleitos exercem suas 

funções. A questão é saber se no exercício do mandato o eleito o faz através de democracia 

delegativa ou representativa. 

As democracias delegativas se fundamentam em uma premissa básica: O que ganha uma 

eleição presidencial é autorizado a governar o país como lhe parecer conveniente e, na medida 

41 



em que as relações de poder existentes permitam, até o final de seu mandato. O presidente é a 

encarnação da nação , o principal fiador do interesse nacional. O que ele faz no governo não 

precisa guardar nenhuma semelhança com o que ele disse ou prometeu durante a campanha 

eleitoral: ele foi autorizado a governar como achar conveniente. 

Ao que parece, os fatores históricos e o grau de profundidade das crises sócio econômicas 

multiplicam poderosamente as conseqüências de certas concepções e práticas que conduzem na 

direção da democracia delegativa. 

As democracias delegativas freqüentemente visam artificios como eleição em dois turnos 

que geram um entendimento de maioria para sustentar o mito de legitimidade da delegação. Ela 

pressupõe que o eleitor faça a sua escolha independentemente de sua identidade partidária. 

O Brasil embora signatário do regime democrático representativo, utiliza eleições em 

dois turnos. 

Nas democracias representativas os sistemas eleitorais devem prover dois objetivos, 

havendo entre eles contradições e tensões. De um lado a representação política da variedade de 

tendências na sociedade e do sistema político, de outro a constituição de um governo sólido 

coeso e estável. 

o processo de representação no regime presidencialista se faz através de duas 

combinações: 

Presidencialismo majoritário com bipartidarismo congressuaI. 

Presidencialismo proporcionalista com pluripartidarismo congressual. 

O regime presidencialista destaca-se no seu dualismo quanto a gêneses e estrutura dos 

seus poderes constitucionais, já que o legislativo e o executivo são escolhidos por processo 

eleitorais independentes entre si, com mandatos a cumprir por prazos determinados. 

Desta forma, sufrágios independentes entre si, estabelecem a não responsabilidade 

política do presidente diante do poder legislativo, não sendo este, em contrapartida suscetível à 

dissolução pelo Presidente. 

Neste aspecto, O dualismo a que nos referimos introduz no sistema político o risco 

permanente do conflito político, originando a paralisia do poder de decisão entre o presidente e o 

Congresso; configurando-se a fragilização do Poder Executivo e a instabilidade da ação 

governamental. 
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Há necessidade de negociação permanente com maiorias parlamentares, que muitas vezes 

originam acordos políticos que não atendem ao cidadão. O bom funcionamento, a estabilidade e 

vigor do regime estão baseados em formação de partidos pragmáticos, flexíveis e 

descentralizados. 

O poder executivo possui autonomia frente aos partidos e ao legislativo, com acumulação 

de poder, já que a conquista da legitimidade do presidente se dá no processo eleitoral, ficando à 

margem e acima dos partidos. 

O regime presidencialista brasileiro, apresenta-se como uma experiência insólita, já que 

ele se faz pela associação e combinação dos elementos de representação proporcional, 

multi partidarismo dentro de um sistema federativo com representação legislativa bicameral, 

onde o senado assumiu as funções de Câmara revisora. 

O sistema de governo utilizado em nosso país não atende a governabilidade e para que 

haja sustentação do governo é necessária a composição dos ministérios através de ampla 

coalizão, gerando em muitas ocasiões atendimento a pleitos que não são do interesse nacional e 

sim regionais. 

O presidente tem que buscar alianças com os partidos para compor a maioria que lhe dará 

sustentação. Faz alianças provisórias, recomposições freqüentes de ministérios na política "do 

que é dando que se recebe". 

Neste aspecto, o regime presidencialista brasileiro, dentro do cenário atual, está dividido 

entre inércia, resistência, obstrução conservadora do Congresso e o poder do presidente. 

A reforma política, em discussão no Congresso Nacional, aponta necessidades de 

"mudanças" no sistema político brasileiro. Estas reformas terão que considerar questões de 

fortalecimento do legislativo, introduzindo mecanismos de freios e contrapesos que flexíbilizem 

as ações do legislativo/executivo, não se detendo apenas na introdução de mudanças no processo 

eleitoral, copiando fórmulas de outros países, onde o sistema representativo apresenta 

combinações diferentes das nossas. 

No Brasil, a maioria dos partidos não tem ideologia. Até os dias de hoje, a classe política 

regional representa as oligarquias locais. Como no presidencialismo o presidente tem o poder 

emanado do povo e não da classe política, o regime faz com que Chefe do Executivo tenha que 

manter uma grande articulação política para permitir que haja a governabilidade. 
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A ocorrência de crises, seja qual for o regime, não é mero acidente, nem defeito ou vício 

incurável. As crises integram o processo político, no qual não há apenas cooperação e consenso, 

mas sobram os desencontros e as emulações. As crises que ameaçam a permanência das 

instituições de governo são as mais graves, e são estas as que merecem ser mais estudadas. 

Os sistemas eleitorais não garantem a eficiência do Estado. Ele só terá solidez se estiver 

baseado na participação popular, se tiver bases sociais. 

Uma das alternativas do presidencialismo seria o parlamentarismo. A existência e a 

atuação do Parlamento determinam as formas de regimes políticos, nos quais diferem bastante a 

estrutura e a interdependência de poderes e órgãos de governo. O que distingue os dois sistemas, 

basicamente, são os processos pelos quais o Poder Executivo é escolhido e organizado, bem 

como o exercício das respectivas funções é assegurado e regulado. 

De acordo com a definição de De Plácido e Silva, "parlamentarismo designa o sistema de 

governo constitucional, em que o parlamento tem autoridade de interferir na nomeação dos 

Ministros de Estado, opinando por sua conservação ou pela sua destituição" . (Silva:317) 

No dizer do mesmo autor, "regime presidencial, em oposição ao regime parlamentar, 

exprime a forma de governo, em que, embora harmônicos, há independência de poderes, agindo 

cada um na esfera de suas atribuições. No regime presidencial, o chefe do governo é quem 

escolhe e nomeia seus ministros, sem qualquer intervenção do legislativo." (Silva:406) 

O presidencialismo se caracteriza, em primeiro lugar, por ser um regime de separação de 

poderes, onde a chefia do Estado é assumida por quem governa. O Presidente da República, 

entretanto, não é o detentor solitário e arbitrário do Poder Executivo. Os Ministros são co-autores 

e co-responsáveis pelos atos exercidos pelo Poder Executivo. 

No caso brasileiro, a Constituição em seu artigo 76 institui: "O Poder Executivo é 

exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos Ministros de Estado." 

No parlamentarismo, o Gabinete ou Ministério é constituído com a aprovação do 

Parlamento. O Gabinete existe para conduzir um programa de governo. Uma vez constituído e 

aprovado o Gabinete se destaca do parlamento, podendo com ele dialogar, confrontar e opor-se. 

No presidencialismo, o povo escolhe o presidente que não pode ser destituído pela 

Câmara, exceto em casos de "impeachmenf'. O presidente não pode, tampouco, dissolver a 

Câmara. 
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No Brasil, o voto é obrigatório, mas se os partidos não estão consolidados e os poderes 

do congresso não representam o eleitor, então o valor político do voto torna-se no mínimo 

inadequado. Devemos nos perguntar sempre qual o sentido do voto que depositamos nas urnas. 

Seja qual for o camínho escolhido, compete à sociedade civil dar eficácia às normas que 

condicionam o exercício do poder à obediência de postulados democráticos. 
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SERIA O ESTADO UM ATOR INDEPENDENTE NA FORMULAÇÃO DE SUAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS? Uma análise de seus condicionantes e restrições 

Rodrigo Siqueira 

A questão da autonomia, importância, ação e dimensão do Estado vem sendo levantada 

novamente na discussão das ciências sociais e tem nos levado a discussões complexas e a 

conclusões imprecisas. Observamos que a quantidade de estudos em diversas áreas e com 

diferentes enfoques tem aumentado. É aceito por parte da comunidade acadêmica que o Estado, 

seja autônomo ou não, luta por sua autonomia. Pzeworsky afirma: "os governantes lutam 

continuamente para escapar de controles externos e estabelecer seu próprio governo. Quando são 

bem sucedidos, o resultado é a autonomia do estado (1995:45)." 

Neste sentido, Evans e Rueschemeyer (1999), falam da importância da máquina burocrática 

efetiva. Para esses autores, tal aparelho é condição sine qua non para que o estado consiga lograr 

êxito na consecução dos seus objetivos. Entretanto, é necessário reconhecer que construir urna 

máquina burocrática que realmente seja efetiva é algo a ser pensado no longo prazo. 

Além de refletirmos se o Estado é um ator independente, ou possui autonomia, parece ser-nos útil 

verificarmos com que freqüência essa autonomia se manifesta e em que condições. De qualquer 

maneira, uma definição clara do termo autonomia deve ser dada, pois corno destaca Pzeworsky, 

"( ... ) o próprio conceito de autonomia permanece confuso, algumas preliminares terminológicas 

devem ser esclarecidas antes que as questões substantivas possam ser discutidas (1995:46)." 

O estado seria autônomo quando os governantes têm a capacidade institucional de escolher seus 

próprios objetivos e de realiza-los apesar de possíveis interesses conflitantes (pzeworsky, 1995). 

Ainda neste sentido, Pzerworski analisa: "o estado é autônomo quando os governantes têm a 

capacidade institucional de escolher seus próprios objetivos e de realizá-los diante de interesses 

conflitantes (1995:46)". Segundo o autor, "o estado é autônomo quando formula suas próprias 

metas e as realiza face à oposição. Ele é instrumental quando age efetivamente como agente de 

alguns interesses externos (1995:49)." Nota-se, pela definição, que se faz necessário ter em jogo 

interesses conflitantes de outros atores. Ora, esses atores exercem, diretamente ou por meio de 

representantes, pressão sobre o estado para que este lhes seja de alguma forma favorável. É nesse 

momento que se forma o cenário para que o estado, caso seja de seu interesse, tome decisões de 

acordo com as suas escolhas em detrimento das expectativas dos demais atores. 
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Nesta linha Skopcol, citada por Pzeworsky, afirma: um estado é autônomo quando suas metas e 

políticas não são simplesmente reflexos dos ( ... ) grupos sociais, das classes ou da sociedade. 

Assim, várias linhas de argumentação são usadas, isoladas ou em conjunto, para averiguar porque 

e como os estados formulam e perseguem seus próprios objetivos (Skocpol, 1999). 

Uma vez debatido o conceito de autonomia do estado, quais seriam os condicionantes de sua 

autonomia? 

Na visão de Skocpol (1999), a independência do estado se firma em três fatores: 

1. Integridade territorial: condição óbvia preconiza que o estado deve ter o controle de um 

dado território por meio do controle administrativo e militar; 

2. Formas de financiamento: as formas que o estado tem para levantar e ampliar as fontes de 

financiamento são mais representativas para a sua independência do que outras ações 

como empregar pessoal, obter apoio político, subsidiar empresas ou custear programas 

sociais; 

3. Assessoria: o estado deve investir em um corpo de funcionários de carreira, que tenham 

sólida formação e constante atualização. Este corpo de funcionários é responsável pela 

implementação das políticas traçadas, daí a sua importância para o estado no que diz 

respeito ao alcance dos seus objetivos. 

A teoria marxista procura explicar a autonomia de acordo com as relações de classe. Em 

linhas gerais, conforme Pzeworsky coloca: 

"(. . .) Se algumas condições são verificáveis na sociedade civil, 

especificamente, se a classe economicamente dominante é capaz de se 

organizar politicamente e não encontra oponentes igualmente poderosos, 

então a classe dominante conquista o estado e manda diretamente. Se 

alguma dessas condições é violada, o Estado se torna independente da 

sociedade (1995:50). " 
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1 Duas teorias de base marxista abordam como as relações de classe promovem a autonomia do 

estado, mas antes de destaca-las, devemos lembrar um conceito básico da teoria Marxista, 

segundo pzeworsky: "A reivindicação central da teoria política marxista - a única que a distingue 

- é que, no capitalismo, todos os governos devem respeitar e proteger as demandas essenciais 

daqueles que possuem a riqueza produtiva da sociedade (1995:87)." 

1. Teoria da abdicação/abstenção 

De acordo com esta teoria, a burguesia poderia governar mas decide não faze-Io. A premissa 

desta teoria é que a burguesia tem a importância econômica e a capacidade organizacional 

suficientes para conquistar o poder do estado. Mas segundo Marx, a burguesia pode não querer 

assumir o poder do estado devido ao alto custo, para os capitalistas individuais, da luta política e 

do seu exercício. Portanto, eles querem apenas "explorar as outras classes e desfrutar sem 

perturbação da propriedade, da família, da religião e da ordem.. . (Marx apud Pzeworsky, 

1995:53)." 

Mais ainda, alguns autores citados por pzeworsky (1995), como Poulantzas e Block, afirmam 

que: 

"mesmo que o Estado não seja guiado pelos mesmos interesses e objetivos 

da c/asse capitalista, em uma economia capitalista qualquer estado ainda é 

tão constrangido pelos interesses burgueses que nenhum Estado pode 

ameaçar o capitalismo. O Estado depende do capital para a realização de 

seus objetivos, quaisquer que sejam eles; sendo assim, a burguesia está 

protegida, a despeito de quem mande (pág. 54). " 

Desta afirmação podemos concluir que para que o Estado perca sua autonomia não é necessário 

que uma classe dominante conquiste e exerça o poder do estado, desde que o sistema econômico 

vigente a favoreça. Como vivemos, praticamente, no mundo todo em um sistema capitalista 

(Castells, 1998), podemos inferir que existe uma dependência estrutural (pzeworsky, 1995) do 

Estado em relação ao capital. 
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2. Teoria da Burguesia Fraca 

Nesta teoria assume-se que o Estado é autônomo porque a burguesia é fraca. Nas palavras de 

Pzeworsky, a burguesia nos paises menos desenvolvidos é fraca porque a produção organizada de 

fonna capitalista é menos importante economicamente; porque é dividida ao longo de ramos 

setoriais; porque depende de ligações com o capital estrangeiro; porque não tem os requisitos 

organizacionais, os recursos ideológicos ou outras habilidades. O estado se tornaria autônomo 

pela ausência da burguesia. 

Após analisar tais teorias, pode-se inferir que uma premissa para a autonomia do estado seria o 

equilíbrio de classes. Confonne pzeworsky afinna: O equilíbrio de classes é uma condição 

necessária para autonomia do estado: quando a burguesia é forte, a força de seus oponentes 

explica porque os custos da luta pelo poder são tão altos; quando a burguesia é fraca, a fraqueza 

de seus oponentes explica porque não são capazes de conquistar o poder (1995 :58). Mais adiante, 

completa: "(. .. ) a autonomia do Estado é o equilíbrio da teoria dos jogos: nenhuma classe quer 

lutar pelo poder; dada a esperada retaliação de seu oponente, o resultado é que o Estado domina 

ambas as classes (pág. 59)." 

Como um resumo destas teorias, podemos inferir, confonne Pzeworsky coloca: ( ... ) se em algum 

momento uma classe (1) é economicamente dominante; se (2) pode se organizar politicamente e 

se (3) o poder dessa classe não é seriamente contestado, então tal classe exerce o poder de Estado. 

Se alguma dessas condições é violada, um espaço é aberto para a autonomia do Estado 

(1995 :59)." 

3. A abordagem centrada no Estado 

De acordo com esta abordagem, a questão da autonomia do Estado não tem razão de existir, já 

que o Estado exerceria uma dominação em relação à sociedade. Esse poder viria da capacidade 

de usar e ameaçar com o uso da força. Tal visão não é convincente, pois (1) muitas vezes as 

forças organizadas de coerção desempenham um papel menor dentro do Estado e (2) numa 

estrutura capitalista, os proprietários do capital podem retirar o capital dos méis produtivos. Outra 

fonte do poder seria devido aos serviços universalistas que o estado pode prover a sociedade, 

como por exemplo segurança. Outra fonte de poder poderia derivar dos valores que as pessoas 
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possuem e as levam a reconhecer sua autoridade e legitimidade. E ainda, "o poder pode vir (1) 

da capacidade do estado de constituir uma arena de conflitos entre outras organizações, 

invocando um interesse superior, que transcende as partes envolvidas e (2) de extrair as fontes 

que tomarão possíveis suas tentativas de resolver as questões levantadas (Oszlak apud 

Pzeworsky, 1995:68)." 

Como conclusão da abordagem centrada no estado, temos, segundo Pzeworsky (1995) que "( ... ) 

se a força fisica é a fonte última de todo poder, tanto a estrutura do Estado como a da sociedade 

resultam de dos atos de vontade daqueles que a monopolizam, a utilizam ou ameaçam sua 

utilização (pág. 71)". Mais adiante, faz um contraponto: 

"Mas se o Estado se fundamenta não apenas no monopólio da violência 

organizada, então a estrutura das instituições estatais e sua relação com a 

sociedade são formadas através da interação de uma ampla variedade de 

atores, sob constrangimentos econômicos, culturais e políticos. A 

autonomia do Estado é então um dentre os resultados poSSÍVeis dessa 

interação (pzeworsky :71)." 

Até este ponto, pretendeu-se deixar claro como o Estado pode ser autônomo ou ter sua 

independência afetada, se tomando instrumental. Parece estar cada vez mais claro que o Estado 

vem perdendo sua autonomia gradativamente à medida que o mundo se toma mais globalizado 

(ver Castells, 1998). Para Castells (1997), a capacidade instrumental do estado, que engloba sua 

capacidade de agir independentemente, está comprometida decisivamente por três globalizações: 

a das principais atividades econômicas, a da mídia e da comunicação eletrônica e a do crime. 

Esses três fatores trazem maior complexidade para a ação do estado, pois criam constantemente 

novas formas de atuação que demandam respostas do estado para que ele não perca o controle. A 

questão colocada no início do trabalho, sobre ser o Estado autônomo ou instrumental, parece até 

este ponto não proceder, mas sim ser mais relevante, conforme anteriormente levantado, discutir 

em que condições o Estado pode tomar decisões de forma autônoma. Caso fossemos forçados a 

tomar uma posição extrema, o Estado não é autônomo. Outrossim, é um sistema complexo, 

segundo a afirmação de Pzeworsky (1995) , "o estado é um sistema complexo sem um centro 

fixo de coesão (pág 85)." Sem um centro de coesão, não é um ator coeso, com divergências 
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internas sempre influenciadas pelo ambiente externo regional, nacional ou internacional, de 

acordo com a esfera estatal a que estamos nos referindo. 

Desta forma, chegamos a conclusão de que autonomia estatal parece ser uma utopia. 

Outro ponto é que até que ponto a autonomia do Estado é interessante para a sociedade? 

Nesta questão refletimos sobre o porque da própria existência da Estado. Seria o Estado 

um formulador de políticas de interesse de bem comum da sociedade, ou seria também um ator 

auto-interessado dentro de um sistema maior? O estado não é autônomo, mas deve possuir 

capacidade e vontade para ser autônomo quanto tal autonomia se refletir em políticas públicas 

que visam um beneficio maior para a sociedade em geral. 
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ESPORTE -RENDA, EMPREGO E INCLUSÃO SOCIAL 

Ronaldo Cbataignier 

INTRODUÇÃO 

É extremamente comum, atualmente, descrevermos o mundo em que vivemos como a Era 

da descontinuidade, da globalização, dos incrementos tecnológicos, onde a informação flui com 

uma velocidade incrível. Jamais, em qualquer outro momento, a intensidade de mudança foi tão 

acentuada e talvez seja, até o momento, a primeira vez que a quantidade de informação que nos 

chega é superior a nossa capacidade de absorvê-la. 

Neste contexto, somos atingidos por um volume impressionante de propaganda, de 

publicidade, de mensagens que nos são passadas. Tal fato se sucede no dia a dia, a todo instante, 

e muitas vezes nos passa desapercebido, dado que já nos é rotineiro conviver com esta situação. 

O marketing ganha, assim e cada vez mais, status especial, sobretudo a partir do momento em 

que o ciclo de vida dos produtos se toma cada vez menor e a vantagens competitivas são cada vez 

menos duradouras. Vivemos em uma época em que tudo passa a ter conotação de negócios, 

mesmo os itens mais improváveis. 

As empresas, desta forma, passam a viver em um ambiente de competição cada vez mais 

acirrada. Há múltiplos vendedores para um número restrito de consumidores, e estes são cada vez 

mais exigentes. O grande desafio para as empresas passa a ser, então, tomar suas marcas 

conhecidas, transparentes, confiáveis, para serem então exploradas de forma vendável. 

Já o Estado, por sua vez., dada essa incrível velocidade de mudanças, tomou ainda mais 

evidente sua ineficiência na alocação ótima de recursos e na mensuração dos resultados advindos 

das ações implementadas, de modo que foi perdendo espaço, continuamente, para o setor privado, 

possibilitando também o surgimento do chamado Terceiro Setor, que comporta entidades 

privadas de finalidade pública. A população, descrente, passou a acreditar no Estado llÚnimo, 

com o mercado sendo capaz de regular certos aspectos da economia. O Estado foi ainda 

acomodando-se neste quadro, se tomando cada vez mais ausente, esperando que outros 

segmentos supram este espaço. 
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POLÍTICAS ESPORTIVAS 

É na realidade apresentada que está inserido o entretenimento e o lazer. Na verdade, a 

indústria do entretenimento e do lazer. Considerando este um segmento econômico e produtivo, 

temos como sua maior indústria o turismo. Tardiamente, o Brasil vem, gradativamente, mas 

muito lentamente, atentando para a sua importância e realizando ações no sentido de promovê-Ia, 

nos âmbitos interno e externo. 

A segunda indústria é justamente o esporte, que ocupa hoje o mesmo Ministério do 

Esporte e Turismo - MET, nestes últimos momentos do Governo Fernando Henrique Cardoso. 

No Governo Lula, Presidente eleito que tomará posse no primeiro dia de janeiro do próximo ano, 

ainda não há uma decisão clara sobre a continuidade de existência deste Ministério. 

Pensa-se, inicialmente, em se promover uma reestruturação de algumas pastas e de alguns 

Ministérios. As universidades deixariam a tutela do Ministério da Educação - MEC e passariam à 

chancela do Ministério da Ciência e Tecnologia - MCT, e o esporte, sem uma política definida e 

entendida apenas pelo víeis social, ocuparia então a pasta do Ministério da Educação, através de 

uma Secretaria. O turismo, este sim entendido como uma atividade econômica, seria incorporado 

ao Ministério da Indústria e do Comércio - MIe. Dentro desta pasta, o turismo receberia 

especial atenção no sentido de que se incrementasse a geração de empregos e a vinda de turistas 

estrangeiros. 

Segundo Machado (apudÉboli, 2002), no Governo do Partido dos Trabalhadores - PT, o 

esporte vai ser um instrumento de inclusão social, um meio de tirar as crianças e os adolescentes 

das ruas e levá-los à sala de aula, à escola. Assim, o esporte não é visto com indústria, como fator 

gerador de emprego, como incentivo ao turismo, ao comércio e ao lazer. 

O desmembramento do Ministério de Esporte e Turismo - MET é correto, mas não 

entendo como benéfica a simples extinção do Ministério, com a criação de duas Secretarias 

correspondentes em outras pastas, conforme mencionado. A perda do status de ministério é 

negativa. Ambos merecem, o esporte e o turismo, Ministérios próprios, desvinculados, 

independentes. 

Segundo Ramos (apud Alves, 2002), nos Estados Unidos, o esporte está entre as dez 

maiores indústrias, sobrepujando a indústria madeireira e a de transporte maritimo, por exemplo. 
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No mundo, gera anualmente US$ 400 bilhões em vendas e emprega cerca de 100 (cem) milhões 

de pessoas, o que envolve o vendedor de tickets e de ingressos, o jogador, o médico, o repórter, o 

vendedor de uma boutique esportiva, engenheiros e operários responsáveis pela construção e 

manutenção de arenas e outras instalações esportivas, entre diversas outras profissões que se 

beneficiam, direta ou indiretamente, da atividade esportiva. 

Somente o futebol, segundo dados da FIF A., apresentados no site oficial da Confederação 

Brasileira de Futebol - CBF, movimenta cerca de US$ 250 bilhões em negócios, e ele é 

justamente a maior paixão do brasileiro, que não se furta a consumi-lo em suas formas mais 

diversas, seja como espectador, telespectador, atleta ou praticante eventual. 

De acordo com Ramos (apud Alves, 2002), a cada fim de semana, uma média de 600 

milhões de telespectadores acompanha competições esportivas e é esse interesse popular a fonte 

da publicidade que mantém ligadas as câmeras de emissoras de TV. A cada quatro anos, as 

Olimpíadas se tornam o maior espetáculo da humanidade. A última, em Sydney, na Austrália, 

teve a participação de 15 mil atletas de 200 paises e 30 mil jornalistas e foi acompanhada por 214 

redes de TV, que usaram dezenas de satélites 24 horas por dia durante 16 dias. Houve picos de 

audiência com 1 (um) bilhão de telespectadores. 

O turismo, conforme mencionado, movimenta números ainda mais grandiosos, sendo a 

principal indústria dentro do segmento de entretenimento e lazer. Desta forma, esporte e turismo 

merecem, sim, pastas separadas, mas desde que continuem denominando Ministérios. 

Ao contrário do exposto, até o presente instante, pelo Governo Lula, uma política de 

esportes para o Brasil não pode ver o esporte apenas como fator de inclusão social, ou de 

integração social, como alguns preferem denominar. Ele deve ser visto também como negócio, 

como enorme fonte de geração de renda, de receitas, de empregos. O Brasil, desde que 

transformado em potência esportiva, e potencial há para tanto, pode ser inclusive exportador de 

mão-de-obra, de produtos e de serviços ligados ao esporte, colaborando no sentido de melhorar 

os níveis de desempenho de nossa balança comercial. 

Segundo Ary Graça (apud Nogueira, 2002), para cada R$ 1,00 (um real) em incentivos 

fiscais, o governo teria R$ 3,00 (três reais) em impostos. Estes números estão expostos em seu 

livro "Esporte como indústria", em parceria com o Professor Doutor da FGV Istvan Kasznar. 

No momento, tal qual se apresentava no Estado Novo, o clube continua sendo a célula 

mater do esporte. É ele quem realiza o trabalho social que deveria caber ao Estado, é ele quem 
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traz a criança e o adolescente para a prática do esporte. Hoje, financeiramente, e mesmo em 

termos de estrutura fisica, é impossível para um clube manter 40 modalidades olímpicas, entre 

masculinas e femininas, e desenvolvê-las a um nível corilpetitivo. 

Desde a década de 1960, quando deixou de haver a obrigatoriedade de haver educação 

física em escolas, o esporte foi sendo cada vez mais desvinculado do aspecto escolar, de maneira 

que houve uma contínua transferência desta responsabilidade para os clubes, e o Estado foi se 

fazendo mais e mais ausente nesta sua função. 

A citada desobrigação foi motivada por interesses financeiros, dado a escassez de espaços 

fisicos disponíveis em áreas mais nobres, notadamente na zona sul da cidade do Rio, o que 

tornava os custos de instalação e de funcionamento de escolas inviáveis do ponto de vista de um 

negócio, caso houvesse a necessidade de quadras poli esportivas e demais espaços adequados à 

prática da educação física. 

Assim, pelo bem do esporte brasileiro, urge que seja enfim traçada uma sólida política 

esportiva que atente tanto para o esporte como fator de educação, cultura, lazer e inserção social, 

como também para o esporte como indústria de entretenimento e como negócio. Este processo 

obrigatoriamente passa, no entanto, pela definição emergencial de uma legislação adequada a esta 

visão. Nos últimos anos, algumas tentativas foram formuladas no sentido de se estabelecer um 

aspecto legal consistente para o esporte mas, por interesses particulares diversos, tal fato não se 

concretizou. 

A Constituição de 1988 foi responsável pela primeira tentativa de mudança do status quo 

verificado, destinando um capítulo específico ao segmento que compreende o desporto como 

direito de cada um, confere prioridade às práticas educacionais na destinação dos recursos 

públicos e ratifica a liberdade de organização própria na esfera esportiva, destacando a autonomia 

de organização e de funcionamento das entidades desportivas. 

Este foi um passo inicial para se tentar sair da realidade que ainda apresentava, 

ostensivamente, traços e características marcantes do Estado Novo, mas foi ainda incipiente no 

que concerne a uma efetiva mudança no esporte brasileiro. 

A seguir, em julho de 1993, foi promulgada a Lei nO 8.672, chamada popularmente de Lei 

Zico, por ter sido capitaneada pelo então ministro Arthur Antunes Coimbra, o Zico. Este projeto 

visava conferir tratamento diferenciado às práticas profissionais e não-profissionais, tornando 

obrigatório que entidades relacionadas com modalidades esportivas praticadas por atletas 
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profissionais se transformassem em sociedade comercial ou constituísse ou contratasse sociedade 

comercial para gerir essas atividades. Isto traria mais transparência ao segmento esportivo mas, 

ao longo das tramitações no Congresso, o texto foi sendo alterado, emendas foram sendo feitas e 

o sentido final foi totalmente deturpado, de maneira que aspectos diversos deixaram de ser 

contemplados. 

A seguir veio a "Lei Pelé", do Ministro Edson Arantes do Nascimento. Ela também 

visava à transformação dos clubes em empresas, regulava o passe dos atletas, entre outras 

medidas. Como a anterior, e subjugada por interesses particulares diversos, lobbies e outros 

arranjos, ela foi também desfigurada, sendo então denominada Lei "Maguito Vilela", seu relator 

no Congresso'. 

Estes fatos, estas tentativas fracassadas, inibiram investidores, nacionais e internacionais, 

todos munidos fortemente com capital e know how gerencial para tornar muito mais lucrativo o 

segmento esportivo, muito mais interessante, transparente, divertido, o que levaria a um 

incremento na oferta de empregos e na geração de renda, de enorme beneficio para a economia e 

para a situação social do pais. Venceu a oligarquia dominante, detentora do status quo e de um 

nicho de mercado extremamente fechado, com sua resistência à mudança e à gestão dos esportes 

praticados por profissionais. Manteve-se a gestão obscura marcada por indícios cada vez mais 

acentuados de impropidades administrativas, de ilícitos fiscais e civis, endividando clubes e 

federações e colocando em risco seus patrimônios, ao passo que os seus administradores são 

eximidos de responder a todos estes desacertos. 

Recentemente, no último ano do Governo Fernando Henrique Cardoso, foi editada (15 de 

novembro de 2002) e, no final de novembro de 2002, reeditada, Medida Provisória do Esporte 

(MP 39), que tenta corrigir estes terríveis desvios. Por meio dela, os clubes não são obrigados a 

se transformarem em empresas, mas têm de tornar público e divulgar, anualmente, seus balanços; 

devem contratar auditoria externa que corrobore e fiscalize a prestação de contas; responsabiliza 

O gestor dos clubes pelos seus desmandos administrativos, inclusive tornando disponível seu 

patrimônio, no sentido de ressarcir o seu clube por prejuízos causados; inclui mecanismos que 

dificultam a exportação de jovens atletas, como uma taxa de ressarcimento aos clubes formadores 

dos atletas; determina que os clubes que optarem por não se converterem em empresas perderão 

beneficios e incentivos do Governo, como a isenção fisca~ o acesso a financiamentos para 

construção e expansão de centros de treinamentos, complexos esportivos e arenas, e o direito à 
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renegociação de dívidas com a União; permite que o :Ministério Público investigue clubes, 

Federações e Confederações; cria a Lei de Responsabilidade do Esporte; entre outras medidas. 

A referida MP, como todas as demais, é válida por 120 dias, quando deve então ser votada 

no Congresso, posteriormente no Senado, para então receber, no próximo ano, assinatura do 

Executivo, transformando-se em lei. Como a maioria dos parlamentares ligados aos clubes, a 

chamada "bancada da bola", não conseguiu se reeleger nesta última eleição, há esperança de que 

o texto de MP não seja, mais uma vez, como já o foram a Lei Zico e a Lei Pelé, desfigurado em 

seus aspectos principais ao longo dos trâmites legais exigidos no processo. 

CONCLUSÃO 

Com uma legislação positiva, clara e consolidada, que veja o esporte em suas variadas 

vertentes, poderemos então iniciar a caminhada no sentido de transformar o Brasil em uma 

potência esportiva mundial, que dispute com os principais países do mundo os principais troféus 

esportivos. Só com essa legislação poderemos de fato ter uma política de esportes. 

Essa política de esportes passa por um intenso programa de competições em todos os 

esportes, e para tanto a infra-estrutura física tem de ser aprimorada, o que poderia vir de recursos 

do BID e do BNDES, além de recursos privados, e o esporte, como parece desejar o Governo 

Lula, seria inserido de forma obrigatória e criteriosa na estrutura escolar, nos ensinos básico, 

médio e superior, pois esta é a única estrutura que pode, em médio e longo prazo, produzir atletas 

capazes de competir e vencer em nível internacional, pois é da quantidade que se extrai a 

qualidade. 

Para dar continuidade a este processo, no entanto, o esporte não pode contemplar apenas a 

educação, visando à inserção social, devendo se estender, também, o alto rendimento, ou seja, o 

esporte de competição, com atletas de nível, pois são estes, com status de estrelas, de astros, que 

incentivarão o interesse de crianças, adolescentes e jovens e os levarão à prática em um momento 

subseqüente. Serão também os ídolos que tornarão a indústria esportiva rentável, os espetáculos 

atraentes e vendáveis, tomando possível a geração de empregos, renda e novos negócios. 

Os insumos para o sucesso nesta empreitada nós já possuímos. São recursos territoriais, 

naturais e humanos. Somos detentores de enorme área territorial, clima favorável, que propicia a 

prática do esporte o ano inteiro, temos um país populoso, que ama esportes, um mercado 
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consumidor fiel e disposto a consumir, redes de comunicação de atingem todas as regiões do país, 

um setor publicitário forte e criativo e um país jovem, com enorme desejo de crescimento. Uma 

política de esportes que consiga concatenar e integrar todos estes atributos pode fazer do esporte 

brasileiro, além de um excelente negócio, um símbolo de orgulho ainda maior no âmbito 

mundial. 
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AUTONOMIA DO BANCO CENTRAL DO BRASIL E A SUPERAGÊNCIA 
REGULADORA 

VanÍDa de Souza Lima 

Introdução 

Um dos temas mais polêmicos e amplamente d~atidos inclusive entre os candidatos à 

Presidência da República durante o ano de 2002, diz respeito à questão da autonomia ou 

independência do Banco Central do Brasil. 

Não só no cenário nacional, mas também em diversos paises, a proposta de independência 

dos bancos centrais tem sido impulsionada especialmente a partir da década de 80, pelo fato de 

que muitos eram utilizados pelos governos para financiamento de seus gastos, sendo, portanto, 

desviados de sua função primordial de defender o poder de compra da moeda. Considera-se que 

essa tendência que os governos têm de usar a política monetária como meio de financiamento 

possua elevado potencial inflacionário, haja vista que os bancos centrais dependentes das 

decisões governamentais tenderiam a produzir inflação, mais do que aqueles imunes à pressão 

política para financiar seus gastos por meio de emissão de moeda. 

Apesar de diversos estudos realizados sobre a independência dos bancos X>e:.1trais terem 

associado taxas de inflação reduzidas à existência de bancos centrais independentes, não houve 

ainda, a comprovação de uma forte correlação entre esses fatores, o que demonstra que o tema 

requer amplo debate e suscita muitas controvérsias antes de ser efetivamente implementado, por 

ser um assunto muito mais intrigante do que a princípio aparenta ser. 

A proposta deste artigo é fazer uma breve reflexão acerca dos motivos por quais se 

defende a autonomia do Banco Central do Brasil e trazer à tona a discussão sobre uma de suas 

possíveis conseqüências - a criação de um novo órgão regulador, com as atribuições de 

fiscalização e supervisão do Sistema Financeiro Nacional., consideradas atípicas de um banco 

central clássico - bem como os atuais impedimentos legais que entravam o processo de 

autonomia no Brasil. 
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o conceito de banco central independente 

o próprio conceito de banco central independente tem sido empregado de diversas 

maneiras e com diferentes significados. NUNES & NUNES (2000), em artigo que tem como 

objetivo verificar alguns dos argumentos pró-independência de um banco central, inclusive 

quanto ao caso brasileiro, ressaltam que uma avaliação das experiências dos países desenvolvidos 

demonstra que há diversos graus de independência para os bancos centrais. Ou seja, não existiria 

um modelo único de banco central independente ou autônomo. Esses mesmos autores lembram 

que "independência stricto sensu significa que a autoridade monetária possui competência 

exclusiva e autonomia técnica, administrativa e financeira para determinar a política monetária" 

(NUNES & NUNES:28). 

Saddi (1997) estabelece diferenças entre o conceito de autonomia e independência dos 

bancos centrais: 

"autonomia é a possibilidade de determinar regras de exercício, enquanto independência é 

algo muito mais abrangente, refere-se à liberdade de qualquer sujeição, de ser senhor de suas 

próprias decisões sem ter que se reportar a qualquer órgão externo. Em qualquer regime 

democrático, apenas três são os poderes harmônicos e independentes ( ... ). Não se pode querer 

elevar o banco central a um quarto poder" (SADDI:54). 

Ou seja, para esse autor, o termo correto quando nos referimos à questão da liberdade de 

um banco central na elaboração e condução da política monetária é autonomia, e não 

independência, como se costuma apregoar, tendo em vista que o Banco Central do Brasil, como 

Órgão independente, constituir-se-ia num Quarto Poder, dotado de ampla liberdade e não sujeito 

a qualquer controle por parte dos outros três Poderes, o Executivo, o Judiciário e o Legislativo, o 

que também não seria desejável. 

Pelo mesmo motivo, não será adotado, neste artigo, o termo independência, pois poderia 

trazer uma indesejável conotação negativa relativa à existência de um Quarto Poder, ou uma 

concepção menos apropriada ao próprio texto constitucional. 
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Autonomia do Banco Central do Brasil e a superagência reguladora 

o Banco Central do Brasil - Bacen - é, por definição lega~ uma autarquia do tipo especial 

que desempenha, atualmente, além da função clássica de executor da política monetária, ou 

guardião da moeda nacional, atividades de fiscalização e regulação do Sistema Financeiro 

Nacional. 

Relativamente ao Bacen, a Constituição Federal de 1988 definiu algumas regras a serem 

observadas, como nomeação de seu presidente e membros da diretoria - dispostas em seu artigo 

84, inciso XIV -, bem como a competência exclusiva para emissão de moeda,. além da vedação de 

concessão de empréstimos ao Tesouro Nacional, sendo permitida, entretanto, a compra e venda 

de títulos de emissão desta entidade com o propósito de regular a oferta de moeda ou a taxa de 

juros - conforme parágrafos l° e 2° do artigo 164 do mesmo dispositivo legal. 

Basicamente, a discussão em tomo da autonomia do Bacen no cenário nacional tem 

levado em conta dois principais aspectos: 

a proibição de financiamento ao Tesouro Nacional, pois atualmente o parágrafo 3° do artigo · 

164 da Constituição Federal determina que as disponibilidades de caixa da União sejam 

depositadas no Bacen, tomando este órgão um verdadeiro banqueiro do Governo. 

a estipulação de um mandato fixo para presidente e diretores, não coincidente com o mandato 

do Presidente da República, com exigência de quarentena ao fim do mandato, tendo como 

objetivo assegurar-lhes liberdade na condução das metas estipuladas, tomando a gestão 

independente de qualquer influência política. 

No entanto, seria inócuo discutirmos esses pontos acerca da autonomia do Bacen sem 

antes considerarmos a questão da autonomia orçamentária, que aqui requer uma abordagem mais 

rigorosa. Isso porque seria preciso que houvesse uma iniciativa, por parte do Bacen, da 

formulação de propostas do orçamento monetário, que seriam apresentadas ao Congresso 

Nacional. Esse orçamento monetário, então aprovado pelo Congresso, seria remetido ao Bacen, 

que passaria a ter, por conseguinte, autonomia para sua execução, sem ingerências políticas. 

Atualmente, com a promulgação da Constituição de 88, que extinguiu o orçamento 

monetário, e com a criação da Lei de Responsabilidade Fisc~ o orçamento do Bacen passou a 

ser dependente de cortes orçamentários e contingenciamentos do setor público, tomando-o 

dependente do Poder Executivo. 
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Além disso, é necessário ficar claramente definida a responsabilidade da política cambial 

pelo Poder Executivo, bem como da política fiscal, que contempla a gestão da dívida pública 

brasileira. Só assim o Bacen, como entidade autônoma operacionalmente, seria capaz de executar 

a política monetária, dentro do regime de metas de inflação definidas pelo Ministério da Fazenda, 

diminuindo o risco de aparecer perante a opinião pública como um Órgão não transparente em 

suas ações, com a gestão da política econômica totalmente independente de qualquer controle por 

parte dos Três Poderes. 

O próximo passo, não menos importante, seria o de separar do Bacen as atribuições de 

regulação e fiscalização do Sistema Financeiro Nacional e transferi-las para uma nova agência 

reguladora, que acumularia as funções de regular e fiscalizar o mercado de capitais, de seguros, 

previdência e fundos de pensão - atualmente atribuídas, respectivamente, à Comissão de Valores 

Mobiliários - CVM - à Superintendência de Seguros Privados - Susep - e à Secretaria de 

Previdência Complementar - SPC. 

Entretanto, seria preciso que fossem estabelecidos, na visão de Saddi (2002), seis critérios 

como pré-requisitos para sua existência: 

1. uso dos recursos públicos, pela agência, da forma mais adequada e eficiente possível, de 

forma a evitar a duplicação de atribuições, dentre outros; 

2. aprofundamento da responsabilidade da gestão da agência pelo cumprimento das normas 

estabelecidas; 

3. proporcionalidade entre os custos de observância das normas e os beneficios da 

regulação/supervisão; 

4. as agências devem ter a obrigação de facilitar a inovação financeira, com o objetivo de 

desenvolver os mercados; 

5. a principal missão das agências deve ser o da manutenção da competitividade dos bancos 

brasileiros nos serviços bancários nacionais e internacionais, protegendo também o 

consumidor de serviços financeiros; e 

6. redução de atritos ou influências políticas prejudiciais à gestão da moeda e da estabilidade do 

Sistema Financeiro Nacional. 
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Obstáculos legais ao processo de autonomia do Banco Central do Brasil 

A discussão que atualmente se evidencia no plano político nacional, e que diz respeito ao 

processo de autonomia do Bacen é a regulamentação do artigo 192 da Constituição de 1988, que 

determina que o Sistema Financeiro Nacional seja regulado por lei complementar, que disporá 

sobre a orgallização, funcionamento e as atribuições do Banco Central e demais instituições 

financeiras públicas e privadas, além dos requisitos para a designação de membros de sua 

diretoria e demais instituições financeiras, bem como impedimentos após o exercício do cargo. 

Tendo em vista que o referido artigo trata de outros assuntos, como autorização e 

funcionamento dos estabelecimentos de seguro, previdência e capitalização, de cooperativas de 

crédito, condições para a participação do capital estrangeiro nas instituições e limitação das taxas 

de juros reais a 12%, nossos legisladores concluíram que seria oportuno criar um novo texto para 

o artigo 192, por meio da Proposta de Emenda Complementar n° 53/99. 

A Proposta de Emenda Complementar n° 53/99 - ou., de modo abreviado, a PEC 53/99 -

flexibiliza o texto do artigo 192, permitindo que a regulamentação do Sistema Financeiro 

Nacional seja feita por meio de várias leis complementares, e não por apenas uma. Desse modo, 

cada segmento do mercado financeiro seria regulamentado por lei própria, com discussões mais 

aprofundadas sobre cada tema, sendo o mais polêmico, certamente, aquele relativo à organização 

e disciplina jurídica do Bacen. 

O dispositivo legal que se encontra em vigor e que trata dessa matéria é a chamada Lei da 

Reforma Bancária, a Lei n.o 4.595, de 31.12.1964, que dá ao Conselho Monetário Nacional 

poderes de definir as políticas monetária e cambial e regular o Sistema Financeiro Nacional, 

cabendo ao Bacon o cumprimento e execução das definições do Conselho, além das funções 

normativa e fiscalizadora das instituições financeiras. 

Porém, a referida lei, apesar de se revelar adequada em muitos de seus dispositivos 

durante os trinta e oito anos de sua existência, necessita de atualização e aperfeiçoamento em 

decorrência das amplas modificações por quais têm passado os mercados mundiais, como o 

processo de globalização. 

Nesse sentido, foi criada em 1991, na Câmara dos Deputados, a Comissão Especial do 

Sistema Financeiro com o intuito de promover a regulação do artigo 192 da Constituição por 

meio de amplos debates entre os diversos segmentos da sociedade. 
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Desde a promulgação da Carta Magna, no entanto, foram inúmeras as tentativas de se 

elaborar a lei complementar ao artigo 192, sendo que todas falharam, razão pela qual optou-se 

pela emenda ao texto constitucional, que ora tramita no Congresso Nacional. Sendo aprovada, a 

expectativa é a de que a ampla discussão sobre o Sistema Financeiro seja concluída somente no 

final de 2003, incluindo a questão da autonomia do Banco Central, cujos termos serão 

apresentados pelo Executivo em um projeto que também será votado na Câmara dos Deputados e 

no Senado Federal. 

Considerações Finais 

Considerar o Banco Central do Brasil como órgão verdadeiramente autônomo requer que 

consideremos também um série de fatores que precisam ser modificados, dos quais os entraves 

legais são apenas uma ínfima parte desse processo. O que se deve levar em consideração é que 

não se pode afirmar que a autonomia do Bacon seja, por si só, suficiente para evitar crises 

monetárias ou pressões políticas. Além disso, não há uma fórmula única e ideal que mostre o 

caminho mais seguro a seguir para se alcançar a estabilidade econômica no Brasil. 

O importante é adotarmos uma abordagem mais séria acerca do assunto, sem 

desconsiderarmos os aspectos históricos e institucionais que marcaram a atuação do Bacon desde 

sua criação, e em sua relação com outros órgãos do Poder Executivo. 

Em resumo, ° processo de autonomia do Bacon não é garantido apenas pela simples 

presença de um dispositivo legal; requer, acima de tudo, um amplo debate sobre uma 

modificação estrutural de todo o Sistema Financeiro Nacional. 

Além disso, é preciso que se examine esse processo não apenas em âmbito nacional, mas 

dentro de um contexto internacional, em que a regulamentação financeira tem tido, cada vez 

mais, uma presença fundamental. 

Portanto, para que seja possível acompanhar as mudanças que se impõem, é preciso que 

nosso Sistema Financeiro demonstre ser, além de transparente em sua conduta, igualmente sólido, 

para obter resultados satisfatórios em sua função de intermediação financeira - suprindo os 

agentes deficitários com os créditos provenientes dos agentes superavitários -, além de ampliar o 

mercado de crédito nacional aos segmentos menos favorecidos da sociedade, prestar serviços 

bancários de modo mais eficiente e a custos menores, ao mesmo tempo em que diminui a 

vulnerabilidade aos ataques de volatilidade dos mercados externos. 
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