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No caminho
da sustentabilidade
As bases para crescimento estão lançadas, mas o atual arcabouço jurídico não dá conta da velocidade
com que acontecem as demandas no mundo atual. Por isso urge reformas para garantir a chegada ao
Estado Democrático Social de Direito

P

Por Leandro Silveira Pereira e Carlos Costa
Fotos Juan Guerra

ara o ministro da Justiça a reforma política é uma dívida dos parlamentares com o Brasil. “O sistema atual é arcaico, regionalizado, facilita delitos”, afirma nesta entrevista concedida em São Paulo. Tarefa inadiável
num mundo globalizado em que, como o ministro aponta, “a força do
capital financeiro faz, do destino de um, o destino de todos”. Tarso Fernando Herz Genro nasceu em São Borja, Rio Grande do Sul, em 1947. Formou-se
em Direito pela Federal de Santa Maria. Eleito vereador desta cidade pelo então
Movimento Democrático Brasileiro (MDB), atuou depois como deputado federal
(1989-1990) e prefeito de Porto Alegre por duas vezes (1993-96 e 2001-02). Um
dos mais preparados quadros do PT, no atual governo esteve à frente da Secretaria Especial do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (2003), do
Ministério da Educação (2004-05), da Secretaria de Relações Institucionais da
Presidência da República (2006) e do Ministério da Justiça (2007). É autor de livros nas áreas de Direito e Política, com trabalhos publicados na França, Espanha,
Estados Unidos, México e Itália. “A democracia é hoje uma questão universal”,
diz o advogado, é preciso “fazer a sociedade controlar o Estado, e não o Estado
controlar a sociedade.” Desafio tão complexo quanto a epígrafe do filósofo Norberto Bobbio que aparece no site oficial do ministro (www.tarsogenro.com.br): “O
que o labirinto nos ensina não é onde está a saída, mas quais os caminhos que não
levam a lugar algum.” A seguir, os melhores momentos da conversa.
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Como o senhor vê o impacto do Judiciário, das agências reguladoras, do Banco
Central no desenvolvimento do país?

Há um deslizamento, no interior da estrutura estatal, da
capacidade de órgãos tradicionais para as agências reguladoras
e os bancos centrais produzirem normas
O atual bom momento econômico indica o despertar do gigante adormecido
para um crescimento sustentável?

Tarso Genro As condições mínimas
para que o Brasil tome um impulso capaz
de culminar em crescimento econômico, coesão social e distribuição de renda
estão dadas – mas acredito serem précondições. Para que o país consiga levar o
processo à dinâmica da sustentabilidade
são necessárias reformas na estrutura do
Estado brasileiro: reforma política e na
relação Estado-Sociedade. As mudanças
em operação são altamente positivas, mas
ainda não têm leito institucional capaz
de proporcionar efetivamente a maior
sustentabilidade. Vou dar um exemplo:
há uma profunda mudança no processo
e nas relações de trabalho, e na estrutura de classes da tradicional sociedade
industrial. Essas mudanças ainda não se
refletiram na elaboração de um conceito
capaz de colocar as relações de trabalho
num patamar superior, e adequado, ao
tipo de desenvolvimento possível hoje.
Conceito que deve combinar uma série
de novos processos tecnológicos do período, além de um arcabouço jurídico
para fazer fluir de forma humana. O
que temos hoje pode servir tanto para
constranger e dividir a sociedade como
para colocar o país num novo patamar
civilizatório – desde a Constituição de
1988, a melhor possibilidade para esse
trânsito está construída hoje.
Quais são estas condições que já estão
dadas?

Tarso Genro O fato de termos criado
nova cultura de inserção internacional é
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altamente positivo. Abrimos uma nova
fronteira energética no país e conseguimos aquilo que chamo de “recoesão
social mínima”, ou seja, uma série de
políticas sociais que gerou uma comunidade razoavelmente articulada, para os
padrões latino-americanos. Colocamos
novos sujeitos sociais na cena democrática da dinâmica desenvolvimentista, sujeitos que não abdicam da participação
na vida pública e têm exigências sobre o
Estado no interior do processo de produção do capital. Exigências que só podem
ser satisfeitas dentro da democracia. Para
que haja sustentabilidade é preciso ir
bem mais adiante. Existe a questão da
reforma política, uma dívida de nossa
elite política. O sistema político atual é
arcaico, regionalizado, atrasado, proporciona fisiologia, reproduz maus costumes e facilita os delitos. Está esgotado.
O Congresso Nacional parece não ter
descoberto seu papel: em vez de discutir o substantivo do orçamento, o usa
para pequenos objetivos eleitoreiros. A
reforma mudaria esse quadro?

Tarso Genro Na verdade, o Congresso é produto da moldagem institucional
que lhe reservou esse papel. A evolução
democrática ocorrida após 1988 se deu
ancorada em duas culturas diferentes e
contrapostas: a cultura autoritária do regime militar e a do populismo desenvolvimentista. Essas duas culturas não deixam
heranças positivas para o mundo hoje. O
populismo, e o sistema institucional que
lhe dá suporte, estão esgotados como forma de desenvolvimento e coesão social
para um país como o Brasil. O autori-

tarismo está mais esgotado ainda. Uma
sociedade com sujeitos políticos e econômicos em disputa no interior da estrutura estatal e da cena pública também não
deixa herança positiva. Quando falamos
do Congresso é preciso ter certa cautela,
senão parece que estamos responsabilizando os indivíduos – eles são produto
de um processo arcaico que moldou o
regimento interno do Congresso Nacional, as normas relacionadas ao processo
de orçamento e a própria estrutura orçamentária. Veja, nosso sistema de eleição
proporcional: quando vão para o processo eleitoral, parlamentares de uma mesma região disputam com companheiros
de seu partido; e se valem da questão
orçamentária para destinar verbas à sua
comunidade. Muitos fazem legalmente,
outros de maneira fisiológica – outros ilegalmente –, porque precisam ter mais
votos que o companheiro de partido,
que é com quem compete, não o adversário programático de outro partido. É
um exemplo direto do esgotamento de
nosso sistema político. É brutal a relação
fisiológica que mantém as oligarquias regionais. Isso acabaria mudando os parlamentares? Acho que não. O jogo da
política os leva a essa situação, em maior
ou menor grau. Para o melhor trato das
questões orçamentárias, da reforma do
processo legislativo e reorganização das
relações entre os entes federados e a
União, temos de fazer profunda reforma
política. Como colocado, o sistema político anuncia uma crise progressiva – vai
desgastar o Parlamento paulatinamente
e, sem ele, não temos democracia e vitalidade política.
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Tarso Genro Esse é um tema complexo. O que temos é uma crise do Direito de Estado que se reflete no direito
interno dos países, nas suas instituições,
em função de novas forças normativas
que se desenvolveram nos últimos 30
anos. E isso vem do processo de globalização, com o capital financeiro
articulando um conjunto de relações
em escala global e incidindo sobre as
normas internas de modo quase natural. Nos países de segundo nível, como
o nosso, essas transformações não foram
ocorreram. A conseqüência é o deslizamento, no interior da estrutura estatal,
da capacidade de órgãos tradicionais
para as agências reguladoras e os bancos centrais produzirem normas. Num
país como o nosso, temos decisões tomadas pelo Banco Central infinitamente mais importantes que algumas leis.
São decisões com incidência na vida
cotidiana das pessoas, na conduta dos
agentes econômicos, nas relações entre as empresas, nas relações do Estado,
nas relações do mercado. Vemos ainda
o surgimento de uma espécie de quarto
poder dentro da estrutura estatal, que é
o Ministério Público: ele toma decisões
quase “administrativas”, substituindo
em muitas circunstâncias o Executivo.
Influência que chega ao ponto de esvaziar o governo?

Tarso Genro Sim, esvazia inclusive
funções do Executivo na política administrativa. Isso no âmbito federal, estadu-

al ou municipal. É culpa das agências,
do Ministério Público? É culpa do presidente do Banco Central? Não. É uma
espécie de diluição do Estado moderno
global. Pois ele não se reformou para
acolher e processar essas mudanças de
modo adequado. A forma pela qual o Estado e suas instituições devem tomar decisões tem de ser modificada. A questão
democrática hoje se torna uma questão
universal porque a força articuladora, e
ao mesmo tempo corrosiva, do capital financeiro faz do destino de um o destino
de todos. E o destino de todos, o destino
de um. Isso obriga países como o Brasil,
que tem exercido função de vanguarda
na América Latina, a se elevar ao nível
de países altamente desenvolvidos e a
ajudar a articular o processo democrático dos vizinhos. Precisamos paciência
e devotamento democrático para fazer
esse processo transitar de maneira adequada. Há também a crise de paradigmas. À medida que se desconstituiu a
utopia do socialismo de natureza soviética, os vencedores não apresentaram
um projeto alternativo. Países como o
nosso são extraordinários porque é possível, a partir de nossos recursos – território, fontes energéticas, experiência
política do povo brasileiro –, avançar
em questões importantes. A eleição do
presidente Lula é um sintoma positivo.
Antes, determinados setores, classes sociais e agentes políticos não eram considerados no jogo democrático. Agora,
obrigatoriamente, são.
A Constituição de 1988 tem grande
preocupação social. O capital finan-

ceiro, por seu lado, demanda respostas mais rápidas. Na sua visão, quem
será o vitorioso? Encontraremos uma
terceira via?

Tarso Genro A Constituição de 88
foi um avanço extraordinário. Ao mesmo tempo, com uma limitação extraordinária. Se compararmos a Constituição de 88 com a de Weimar [Alemanha, 1919], verificaremos que, embora
traga inovações importantes, ela tem
o mesmo espírito e se reporta a uma
idéia de sociedade industrial, nos moldes tradicionais da segunda Revolução
Industrial. Nesse sentido, ela se volta
para uma tradição que acabaria um ano
depois de sua promulgação, não antecipava demandas que começavam então. Ela é defasada, pois seus processos
decisórios são lentos, não compatíveis
com a rapidez em que se processam
as grandes questões econômicas hoje,
todas globais. Daí o uso das medidas
provisórias como solução para essa
lentidão. Além disso, não contempla
novos setores produtores da economia,
que emergem com a terceira revolução
científica e tecnológica. São setores que
prezam a autonomia nas relações de
trabalho, não estão contidas nas relações tradicionais, não cabem na CLT, a
Consolidação das Leis do Trabalho.
Qual é a conseqüência?

Tarso Genro É que temos hoje uma
espécie de paralisia da legislação social:
de uma parte os movimentos sindicais,
entendendo que todos deveriam voltar
para o regime da CLT; de outra, o novo
mundo do trabalho não só não cabe na

A CF de 88 ficou defasada, seus processos decisórios são lentos,
não compatíveis com a rapidez em que se processam as grandes
questões econômicas hoje, todas globais
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CLT como não tem novas formas de
proteção e organização. Qual a utopia?
A utopia é desdobrar o Estado em Estado Democrático Social de Direito,
criando condições para que seu processo decisório seja menos distante do
movimento real da sociedade. Que o
Estado possa incorporar novas tecnologias da informação nesse processo, tendo como eixo a representação política
estável, permanente e incontornável.
Que ele crie formas de participação direta da cidadania para estabelecer uma
interlocução permanente do Parlamento com a sociedade civil – e que essas
decisões sejam mais ágeis e eficientes
do que a representação dos partidos tradicionais. Esse novo patamar é o grande desafio das democracias contemporâneas. E está sendo enfrentado de
maneira fragmentária, com a utilização
de referendos, plebiscitos e maquinário
científico-tecnológico que possibilitem
a sociedade controlar o Estado, e não o
Estado controlar a sociedade.
Nesse sentido, as agências reguladoras
têm desempenhado seu papel?

Tarso Genro Não tenho total clareza
nessa questão das agências. Assim como
temos experiências altamente positivas,
também temos agências constituídas
por grupos que estabelecem relações
negociais nem sempre conduzidas em
função do interesse público. Acabam
refletindo disputas de facções do capital em determinado setor. Por exemplo, as disputas entre as telefônicas ou
investidores na área elétrica. Não sei
como pensar, confesso, uma agência
que não reflita essa disputa em alguma
medida. É uma disputa real. Tem de
ser absorvida e mediada pelo Estado.
Ao mesmo tempo, tem que possuir um
quadro decisório de alto nível técnico,
livre destas relações e lobbies. Seria
o tipo ideal de agência: uma maioria
de técnicos capazes de se comportar
de maneira neutra, de acordo com o
interesse público representado pelo
programa constitucional do Estado. E,
ao mesmo tempo, tivesse vínculos com
o governo, representando a forma de
abordagem de determinado problema.
Não acho que a experiência das agências até agora seja de jogar fora, até porque a constituição de estruturas como
estas se dá de forma lenta.
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A questão é saber seu limite regulatório, que também é normativo.

Tarso Genro Às vezes, esse poder
normativo de terceiro grau interpreta a
Constituição diretamente, o que seria
o surgimento de um poder normativo
não derivado do Parlamento. Claro que
existe a possibilidade de o Judiciário se
manifestar, mas a força de uma estrutura desse tipo é extraordinária. Deveríamos reformar e regular o sistema das
agências, deixando claro inclusive qual
o poder do presidente da República
sobre elas, porque senão delegaremos
questões estratégicas para uma estrutura
burocrática que não passou pelo crivo
do processo democrático.

Nos EUA, o cargo de um diretor do Federal Reserve é de 14 anos, mais que o

É uma espécie
de paralisia da
legislação social:
o mundo do novo
trabalho não só não
cabe na CLT como
não tem novas
formas de proteção
e de organização
mandato duplo de um presidente. É um
corpo técnico vinculado a uma filosofia
de Estado, não de governo.

Tarso Genro O problema é possuir
uma arquitetura jurídica em que as
agências possam se mover, dentro do
âmbito de regulamentação, sem extravasar suas decisões indiretamente para
âmbitos fora de suas competências.
Quanto ao Banco Central americano,
não é um bom exemplo. Ele é como
um co-governo global, pois os Estados
Unidos são uma potência global. Nossas agências operam num âmbito restrito, sobre o qual incidem influências de
processos de internacionalização, movimentação do capital financeiro etc. Se
não for bem regulada essa função pode
se expandir de modo anômalo. Muitas

agências sofrem imensas pressões dos
grandes grupos, que têm suporte político para tratar de seus interesses. Isso é
ilegal? Não. É a força econômica real
transformada em ação política. Mas o
Estado tem a obrigação de moldar essas
instituições para que sejam adequadas
ao interesse público.
Um dos fatores de insegurança jurídica que atrapalham o crescimento e
aumentam o custo-Brasil é a indústria
do roubo. Ela opera porque o Judiciário
e as Secretarias de Segurança não dão
conta do recado?

Tarso Genro A questão da segurança
se transformou numa categoria central
da política nesse momento da pós-modernidade. É isso não é gratuito. Todos
os mandatários quando assumem o governo, por exemplo, tratam da segurança da moeda, da segurança das relações
internacionais, como se colocar diante
dos grandes conflitos, desde o Haiti até
o Iraque. As regiões metropolitanas se
tornaram muito inseguras para os cidadãos, que não podem fruir de maneira
razoavelmente tranqüila o espaço público. Essa insegurança é o elemento
vital, hoje, em torno do qual giram os
grandes debates políticos. Esse elemento tem uma relação econômica com o
custo dos investimentos e a forma pela
qual a economia se desenvolve. Se
alocássemos os recursos da segurança
privada na segurança pública, bem geridos, daríamos um passo extraordinário
na luta contra a insegurança.
Há ainda a questão da insegurança jurídica, certo?

Tarso Genro Sim, embora seja um
mal menor, pois entre os grandes grupos
há formas alternativas de equacionar
isso. Mas questão da segurança pública
é muito mais importante do que a insegurança jurídica. Se tivesse que colocar
o maior volume de recursos para combater a insegurança, colocaria na segurança pública – e com isso baratearia os
custos da produção, estimularia o investimento e daria mais paz e tranqüilidade
para o próprio cidadão. Em relação ao
Poder Judiciário, temos uma cultura de
demanda judicial impregnada na nossa
história. Hoje, a judicialização dos conflitos nos EUA é um mercado extraordinário. A Justiça americana se move
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dramaticamente em cima disso. Temos
de estimular a solução não-judicial dos
conflitos, a mediação, e preencher com
tecnologias cada vez mais apropriadas
a estrutura do Judiciário. Existe uma
política e cultura judicial a serem reorganizadas no país. Se países como os
EUA ainda não resolveram a questão da
rapidez dos processos e indenizações,
dificilmente resolveremos aqui no Brasil a curto ou médio prazo.
Existe grande resistência às reformas do Judiciário. Como o Ministério
vê a modernização da Justiça?

Tarso Genro Trabalhamos essa questão com o Supremo Tribunal Federal,
em conjunto com experts e corporações.
O Judiciário atualmente tem interesse
nas reformas para o apressamento dos
processos e maior qualificação da prestação institucional. O maior problema
não é a resistência do Poder Judiciário.
As resistências estão principalmente no
Poder Legislativo. E aí se debatem dois
pontos de vista característicos e opostos. Um é a visão de que o ponto de
partida para todas as reformas deve ser
a blindagem ao direito de defesa, como
elemento vital e intocável num projeto
democrático – o que é até correto do
ponto de vista teórico. Outro é o direito de procrastinação da execução e da
interposição de recursos, que não só
desmoralizam o duplo grau de jurisdição, elemento vital da democracia, mas
criam décuplos graus de jurisdição para
decidir o conteúdo material de uma
sentença e sua execução.
Qual a origem dessa resistência?

Tarso Genro Pode ser uma cultura
colonial, resquícios de uma sociedade
em que o Estado se formou antes, com
as capitanias hereditárias. O aparato do
Estado sempre absorveu as conquistas
democráticas de uma forma burocrática,
não de forma revolucionária. Mais um
ritual do que na verdade um conteúdo.
Tem também outro ponto de vista, contrário, que sustenta uma tecnologização
da prestação judicional, que praticamente faz o juiz ser substituído por uma
máquina de prestação judicional – tende
a enquadrar centenas de casos numa só
decisão modelar e, portanto, impedindo o acesso ao Poder Judiciário. Estou
caricaturizando o conflito, mas ele é
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impeditivo de todas as reformas. Mas é
bom notar o quanto já avançamos nesse
período, traduzindo uma preocupação
desde a Constituição de 88. Isso considerando o nosso tremendo déficit de acesso
ao Judiciário pela população de média,
baixa e baixíssima renda. Com a aceleração da urbanização dos últimos 50 anos,
o Judiciário não se ampliou de maneira
suficiente para acolher a demanda.
Se feitas as reformas que o senhor
comentou, teremos crescimento sustentável?

Tarso Genro Temos dois elementos
altamente positivos que nos recomendam
pensar num ciclo de desenvolvimento

confortável do que há dez anos. Seja
qual for o governo no próximo período,
terá de aprofundar nossas defesas. Não
quer dizer protecionismo, característico
dos anos 1950, mas de saber vincular-se
ao processo de maneira adequada. E há
ainda outro fator: não se sabe qual será o
destino do jogo China-Estados Unidos.
São países, hoje, absolutamente interdependentes. A China não pode expandir
o crescimento sem um mercado americano vigoroso, e os Estados Unidos não
podem solucionar a questão da dívida
sem conversar com a China. Esta dupla
determinação entre China e Estados
Unidos é o que provavelmente pautará
o próximo período do desenvolvimento
econômico e político mundial. Esperase uma relação virtuosa.
Hoje, duas unidades no Ministério da
Justiça se destacam: o CADE e a Polícia Federal. Essa visão é correta?

com certa sustentabilidade. O primeiro
deles é a abertura de novas fronteiras bioenergéticas, somando-se evidentemente à descoberta de jazidas de petróleo.
Abre-se aí um novo ciclo de acumulação de bioenergia em que o Brasil tem
uma possibilidade de crescimento que
não se compara à dos demais países. A
segunda questão é que as políticas atuais
descobriram o potencial de energização
da economia: o mercado interno – que
vem se integrando ao projeto econômico
nacional e tem capacidade de expansão.
São dois elementos fortes. A economia
mundial hoje é objetivamente integrada. Ela hoje está em crise, mas o povo
brasileiro entra nessa crise de modo mais

Tarso Genro A Polícia Federal e
o CADE são estruturas do Ministério extremamente importantes e as
de maior evidência pública, mas não
necessariamente as únicas na tarefa
de republicanizar o Ministério. Hoje,
temos o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania com a
ousadia de querer mudar o paradigma
da segurança pública no país. Este programa não tem o apelo midiático das
ações da Polícia Federal ou do CADE,
claro. A PF por combater a corrupção,
o tráfico, atuar na Amazônia, tem alta
visibilidade. O CADE, com a economia em crescimento, trata de questões
como fusões, organização de cartéis.
Mas o Ministério da Justiça, hoje, é a
estrutura do governo em que todas as
questões, boas e ruins, começam e terminam. Portanto, independente de ser
partidarizado ou não – e no caso não é
–, é um Ministério político que se vincula às grandes questões econômicas do
país. Tem a ver com o processo de globalização, modernização da economia.
Lida diretamente com os entes federais
na segurança pública, a questão da anistia, da tortura, dos direitos individuais,
questões importantes para a sociedade.
Na verdade, é um Ministério forte no
que se refere ao grau de responsabilidade. Como sempre digo: de tédio lá
não morreremos, podemos morrer é de
cansaço [risos].
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