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ZUENIR VENTURA 

_..... __ elo que se vê e pelo que ainda se verá, o governo pode 
er tido menos trabalho para se livrar da CPI do Bin

go do que vai ter para enfrentar a reação que está se 
organizando para combater a medida provisória que 

há um mês proibiu o jogo e as máquinas caça-níqueis. É uma 
frente formada por empresários do setor, funcionários, lo
bistas, jogadores compulsivos e até inocentes freqüentado
res. 

As manifestações de rua em várias cidades, como a mar
·cha de Brasília, que reuniu 30 mÍl trabalhadores do Nordes
te, do Sudeste e do SuL são a face mais ruidosa da campa
nha, cujo principal argumento é a defesa coletiva dos 120 mil 
empregos diretos e 200 mil indiretos que se perderiam, se
gundo Cálculos do setor, se as~ de bingos nâo forem rea
bertas (ainda não foram demitidos para serem usados nos 
protestos). 

Com a proximidade das eleições, a causa deve ganhar o 
reforço do oportunismo de candidatos em busca de dividen-

Umjog( 

dos eleitorais. Em São Pau 
lo Pereira da Silva, o Paul 
campo, tentando a lidera: 
vice na chapa de Ciro Gorr 
à sucessão de Marta Supli 

Mais do que no plano jt; 
de recursos e apelos, é no 1 
peram ganhar a batalha pc 
bingo", que inclui parlamE 
informal dos defensores d ____________ ._ __ ~--------w-______ ._ __ ._ __ ~----~ --

DIREITO E ECONOMIA 

Reformado 
Judiciário e 
quarto setor 

VALDEMIRPIRES 

urante muito tempo ad
mitiu-se que a política de
veria interferir o mínimo 
possível sobre a lógica de 

funcionamento da economia, en
tendendo-se esta como a iniciati
va privada, ou mercado. Predomi
navam, então, as teses liberais clás
sicas, que abominavam a ativida
de econômica governamental, tida 
como entrave ao desenvolvimento 
e desencorajadora do empreendi
mento privado. 

A partir de um certo momen
to, cedendo às evidências das van

rrtagenMa ecpnqmia mi_"tfVIÇ@jtgu-

dos países. 
Com isso, o crime e a corrup

ção de motivação econômica cres
cem de tal forma e em tais magni
tudes que seu "nível de atividade, 
emprego e renda'' -nadem su nlgn 
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se,de bom grado a convivência pa- tar de longe o verificado no bené-
eífica entre .. um primeiro (merca- fico terceiro setor, configurando 
do) e um segundo (governo) setores um nocivo quarto setor da Bcono-
da economia. mia, que ameaça a "boa socieda-

Mais recentementé, ganhou de" de três setores e três poderes. 
for-ça e começa a sei-teoricamente O quarto setor é profundamente 
explicado o terceiro setor, abarcan- .desagregador. Peló ângulo de vi-
dô atividades que, apesar de visa- são da economia, persegue objeti-
rem objetivos pú- vos privados usan-
blicos, sã,o custea- do indevidamente 
das com recursos O arquétipo atual da recursos públicos 
privados, para ali- "boa sociedade" é uma e subtraindo re-
vio dos gover-nos, cursos de terceiros 
às voltas com cri- combinação de sem contrapartida 
se$ fiscais. Desde economia movida-por (roubando), me-
então, se concebe a três setores com diante ameaça, lo- . 
economia compos- gro ou morte de 
ta por esses três se- :garantia de contratos seus possuidores 
tores: público, pri- :::::•11 Wai!iliiiii!J••a legítimos. Do pon-
vado e o chamado terceiro setor. to de vista da política, desrespeita 

O governo, antes de ser um pol' completo a vontade coletiva, 
ente econômico, é encarado funda- expressa nas leis, agindo à mar-
mentalmente como um ente polí- gem delas, numa total afronta às 
tico. Mesmo numa economia mis- autoridades constimídas. Assim, 
ta, seu papel primordial é assegu- o crescimento acelerado e descon-

1 rara convivência pacífica e produ- trolado do quarto setor coloca em 

I. tiva dos indivíduos constituídos xeque não só o mercado como for-
como cidadãos (agentes políticos) ma de proví.são de bens e serviços, 
·que zelam pela sua própria sobre- mas também a democracia como 
vivência (agentes econômicos). forma de organização da vida em 
Para:que o governo funcione sem sociedade. 
tender à indesejável tirania, há O poder Judiciário, cuja tare-
m,.uito se xesolv:eu que os diferen- fa é fazer cumprir as leis, julgan- .._ 
tes poderes por ele exercidos fos- do mediante avaliação de acusa-
sem distribuídos entre dlferentes ções e defesas e estabelecendo pe-
gru:pos de indivíduos, constituiu- nas, é o poder que- se encontra na . 
do-se, assim, os conhecidos três po- linha de frente no necessário com- ,:1 
deres:Legislativo(elaboraasleis), bate aos abusos e ao avanço do 
Executivo (executa ma1n::: "*H quarto setor. Na , 
as leis) e Judiciário A reforma do poder ~- ,_ sociedade de três --1 
(zelaparaqueasleis poderes, as pes- 1 

sejarn,cumpri<las). Judiciário é um soas comuns 
Assim, o arqué- Imperativo, devendo vêem o Judiciá-

tipo atual da "boa so- s~r priorizada rio como o poder 
ciedade"éumacom- que garante a 
binação de econo- pelo governo Justiça. Se ele, 
miamovidaportrês · e pela sociedade civil por sua vez, tor-
setores com garan- EW&HiMf#!Mf"'-~ na-se espaço de 
tia de contratos, se- atuação dos 
glirpnça, administração pública, agentes do quarto setor ou coni-
justiça etc., asseguradas por gover- vente com eles, o efeito desagrega-
nosrlemocráticosestruturadosem dor sobre a "boa sociedade" é de-
três poderes, dois deles compostos vasta dor, sendo difícil prever ore-
por indivíduos com mandatos ele- sultado. Nessas circunstânc!as, a 
tivos (Executivo e Legislativo) e Ull1 reforma do poder Judiciário é um 
constituído através de outros me- imperativo, devendo ser príoriza-
canismos. da pelo gover no e pela sociedade 

Acontece, porém, que, como civil, E nos es~orços para que essa 
afirma uni dos principais teóricos reforma seja lévada a cabo cumpre 
da nova ~conomia institucionalis- importante papel a imprensa (na 
ta, Douglas North, "as vantagens sua condição de "quarto poder"), 
do oportunismo, da trapaça e da trazendo informação à tona, escla-
transgressão aumentam nas socie- recendo a opinião pública, denun-
dades complexas". Ao que se pode ciando (responsaveh:ilente)e:incen-
acrescentar .que o quadro se ag-ta- tívando o deb'ate. · 
va quando tais sociedades enfren-
tam problemas de crescimento eco
nômico e de desemprego estrutu
ral, como hoje ocorre na maioria 
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