
JOAQUIM FALCÃO

Diretor da Escola de Direito
da Fundação Getúlio Vargas
(RJ) e membro do Conselho
Nacional de Justiça

F oi assim — incentivos em dinheiro —
que a CNN anunciou o novo programa
social do prefeito de Nova York para
combater a pobreza. Cash incentives,

em inglês. Trata-se de dar dinheiro a comuni-
dades pobres sob certas condições — ir ao
dentista uma vez por semestre, consultar um
médico regularmente, trabalhar horário inte-
gral, colocar os filhos na escola, fazer com que
terminem a high school e por aí vamos. Nova
York adotou o Bolsa Família, embora digam
que a influência principal seja mexicana. Não
importa. O que importa são pelo menos dois
outros fatores.

Paralelamente a esse programa, o prefeito
Bloomberg anunciou esta semana que está se
desligando do Partido Republicano. Tradu-
zindo: é candidato à Presidência da República
e está procurando uma terceira via, um ter-
ceiro partido, já que não terá chances de ser
escolhido pelo partido republicano. Sua cam-
panha vai enfocar o aquecimento global, a
imigração e o controle das armas. Mas estará
voltada, sobretudo, para sua competência em
resolver os problemas de Nova York, pobreza
inclusive. Daí seu novo programa que, se der
certo, pode se expandir para todo os Estados
Unidos — e não apenas durante a sua even-
tual presidência.

Trata-se, porém, de um Bolsa Família acul-
turado. O prefeito não pretende, de maneira
alguma, que seu programa seja visto como
uma expansão do Estado — no caso, a pre-
feitura — na vida das pessoas. Como se sabe,
nos EUA os republicanos e os centristas

acreditam no mercado apenas. Por isso, duas
sutis diferenças com o nosso Bolsa Família fo-
ram delineadas.

Por um lado, o prefeito não pretende 
usar recursos públicos do governo nesse
programa. Os recursos seriam privados e vi-
riam provavelmente da comunidade rica de
Nova York, das empresas, fundações e filan-
tropos. Com isso, foge da marca de estati-
zante, quase um estigma, e acentua uma
marca considerada positiva na cultura
americana: a filantropia.

Por outro, enfatiza não ser tal programa
uma ingerência na vida dos pobres. Muito
menos teria a prefeitura de se comprometer,
daqui para frente, em sustentar centenas de
milhares de necessitados, o que é contra a
cultura dos republicanos, em específico, e dos
contribuintes, em geral. Cada um que cuide
de sua vida — e não o Estado. Por isso, a res-
posta à pergunta “incentivos para quê?” é cla-
ramente ideológica: para que cada um faça a
escolha certa. Cuide de sua saúde, trabalhe,
planeje-se, eduque-se, etc. Esse é o ponto
central, revelador de uma visão simplista da
pobreza, como se ela dependesse unicamen-
te de escolhas individuais equivocadas. Essa
visão ultra-individualista — o pobre como in-
capaz, o Estado neutro e o rico filantrópico —
ainda é um dos pilares da cultura americana.

Essa mesma visão do pobre incapaz per-
meia, aqui e ali, a própria cultura jurídica bra-
sileira. Está ainda presente em vários mo-
mentos de conquista dos direitos de nossa ci-
dadania democrática. Foi preciso uma nova
Constituição em 1988 para se enterrar o mito
de que o brasileiro analfabeto não saberia vo-
tar. Estudos indicam que não existe um signi-
ficativo padrão diferenciador do voto do alfa-
betizado em relação ao voto do analfabeto.
Um sabe votar tanto quanto o outro. Desfez-
se o mito. Também foi o caso da criação dos
juizados especiais, onde ancoram diaria-
mente milhares de brasileiros para resolver

conflitos cotidianos. Por muitos anos, acredi-
tou-se que os brasileiros precisariam de advo-
gados para defender seus direitos, quaisquer
direitos, por mais simples que fossem. Não
precisam, não. Precisam de advogados para a
defesa de causas mais complexas. Dos confli-
tos do dia-a-dia, não.

Finalmente, pesquisas sobre o Bolsa Fa-
mília indicam que nem sempre os beneficiá-
rios correspondem às expectativas dos doa-
dores — no caso, o Estado. Por exemplo, não
estaria havendo um grande avanço no de-
sempenho escolar, ou mesmo na freqüência
dos filhos dos beneficiários do programa. No
entanto, essas mesmas pesquisas indicam
que as famílias beneficiárias estão comendo
melhor, isto é, de maneira mais nutritiva, e
também se vestindo melhor. Mais ainda, es-
tão gastando esse dinheiro localmente, esti-
mulando a frágil economia local. Não serão
essas escolhas importantes quando se pensa
em educação: comer e vestir-se dignamente?

A eventual adoção por Nova York de pro-
grama baseado no Bolsa Escola, inventado
por Cristovam Buarque, em Brasília, e do
Bolsa Família, inventado pelo governo Lula,
pode ter pelo menos três conseqüências sig-
nificativas. A primeira é seu potencial uni-
versalizante. Quando dá certo, pode servir
de modelo para o Brasil e para o mundo. Co-
mo acredita, por exemplo, George Soros. A
segunda, é que, quando dá certo, é inevitá-
vel a sua influência eleitoral. Inevitável e le-
gítima. A terceira, finalmente, é uma expan-
são dos direitos da cidadania, como a que
estamos assistindo aqui no Brasil. A Consti-
tuição expandiu e consolidou os direitos po-
líticos garantindo o direito de voto ao anal-
fabeto. Os juizados especiais expandiram e
consolidaram o acesso à Justiça, também
integrante dos direitos políticos. O Bolsa Fa-
mília tenta consolidar e expandir os direitos
econômicos. Trata-se de uma seqüência po-
sitiva da democracia.
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O presidente Lula, vários de seus asses-
sores, parlamentares de partidos de
esquerda e cidadãos entusiasmados
com o autoritarismo do presidente

venezuelano têm defendido a decisão de Hu-
go Chávez de não renovar a concessão para
funcionamento da emissora RCTV com base
no princípio da legalidade. O argumento é
mais ou menos o seguinte: “Chávez foi eleito
por mais de 60% dos votos; fez o que é permi-
tido pela lei; sua decisão não foi contestada
pelo Judiciário; e governos de vários outros
países, inclusive os Estados Unidos, também
não renovaram concessões de emissoras”. 

É um erro comparar a não renovação da li-
cença da RCTV na Venezuela com eventos
aparentemente semelhantes ocorridos em
países democráticos, como os EUA. Em pri-
meiro lugar, meu argumento não contraria o
princípio de que as emissoras privadas de rá-
dio e TV devam prestar contas à sociedade
pelo conteúdo que transmitem. Como con-
cessões públicas, devem ser reguladas pelo
Estado, prestar contas e responder pelos ex-
cessos que porventura cometam. Devem ser
punidas sempre que afrontarem o “interesse
público” e podem ter suas licenças cassadas,
respeitados seus direitos de ampla defesa em
julgamento justo.

Mas não é a natureza pública das emisso-
ras o que está em questão no caso da RCTV.
Como bem frisou o presidente Lula, Chávez
tomou uma decisão prevista no arranjo legal
venezuelano. Isso é ponto pacífico.

Há dois problemas ao se compararem os
casos da Venezuela e dos Estados Unidos —
ou de qualquer outro país onde concessões
tenham sido cassadas ou não renovadas.

Primeiro, a pluralidade de fontes de informa-
ção — um dos pilares da democracia liberal.
Existem mais de 100 canais de TV nos EUA,
contra menos de 10 na Venezuela. O governo
norte-americano não possui sequer um des-
ses canais (a despeito de haver canais do Le-
gislativo e do Judiciário), enquanto Chávez
tem a VTV, a ViVe, a recém-criada TVes e a Te-
lesur (em parceria com outros governos sul-
americanos), além de ter forçado a mudança
da linha editorial de outros dois canais que
lhe faziam oposição, Venevisión e Televén. 

O segundo problema da comparação com
os EUA é o grau de proteção que os cidadãos
(proprietários e usuários dos meios de comu-
nicação) dispõem para se defender contra
eventuais desvios dos governantes, que os
afastem da realização do “interesse público”,
algo difícil de definir.

Ninguém, em sã consciência, argumenta
que há mais liberdades e garantias civis e po-
líticas na Venezuela de Chávez do que nos Es-
tados Unidos. Por isso, é fácil argumentar que
os eventuais prejudicados pelas decisões do
governo norte-americano estão certamente
melhor protegidos institucionalmente do que
na Venezuela. Por isso o caso RCTV ganhou
tanta visibilidade: é uma demonstração cabal
da inexistência de freios e contra-pesos ao
exercício do poder pelo presidente-ditador.

Proteção institucional depende da existên-
cia de regras claras e agências públicas inde-
pendentes para aplicá-las, especialmente, o
Judiciário. Tais proteções são fundamentais
para definir um regime democrático, porque
é apenas na democracia que se constróem
barreiras institucionais ao exercício do poder.

A Venezuela não deixa de ser uma demo-
cracia porque seu presidente não renovou a
concessão de uma emissora de TV. A Venezue-
la não é uma democracia porque deixaram de
existir freios institucionais efetivos para evitar

o arbítrio no exercício do poder. Nesse con-
texto, é irrelevante que Chávez tenha sido
eleito por 60% dos votos e que tenha poder le-
gal para cassar ou deixar de renovar conces-
sões de TV. Tanto Fidel Castro (Cuba) quanto
Kim Jong-il (Coréia do Norte), dois incontes-
táveis ditadores, são regularmente eleitos pa-
ra os postos dirigentes que ocupam há muitos
anos. Da mesma forma, os governos ditato-
riais (1964-85) preocupavam-se em amparar
legalmente seus atos mais arbitrários — co-
mo demonstram a Constituição de 1967 e os
Atos Institucionais de 1964 a 1968.

A decisão de Chávez no caso da RCTV deve
ser analisada no contexto de redução consis-
tente dos direitos civis e políticos dos cida-
dãos venezuelanos, que o presidente vem
promovendo desde que tomou posse e, gra-
dualmente, eliminou a independência do Ju-
diciário e do Legislativo.

Defender a decisão de Chávez por seu ca-
ráter legal implica, por força da lógica, legiti-
mar o clientelismo que, ainda hoje, caracteri-
za a concessão de canais de rádio e televisão
aos políticos governistas, no Brasil. Na Vene-
zuela são perseguidos (legalmente) os que
discordam do regime chavista. No Brasil, a
despeito de mudanças importantes nos anos
1990, ainda são beneficiados (legalmente) os
amigos dos governantes.

Mas a inexistência, por um lado, de autono-
mia do conjunto dos meios de comunicação
frente ao governo, e, por outro, de freios insti-
tucionais ao avanço da tirania, certamente tor-
na o caso RCTV emblemático da natureza au-
toritária do regime de Chávez. Já no Brasil, e
principalmente nos Estados Unidos, foco das
comparações do presidente Lula, a existência
de ampla liberdade de imprensa e de institui-
ções e agências públicas com poder para frear
e cercear o ímpeto personalista e autoritário
dos governantes faz toda a diferença.
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RCTV: atentado 
contra a democracia?
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Atribulações estão dominando fatos no país, que não nos
levam a bom caminho. A Comissão de Anistia concede título
de general a Lamarca e vantagens financeiras à família dele.
Não foi herói. Foi desertor e traidor. Matou companheiros,
roubou armas do quartel onde merecia confiança e morreu
preparando ação contra o país. No campo estudantil, universi-
dades são invadidas por estudantes determinados à provoca-
ção do confronto. No Congresso, Renan Calheiros se nega a re-
nunciar ao cargo de presidente do Senado, manifesta confian-
ça e inocência. Mas não é isso o que se vê no desenrolar dos fa-
tos. Prudentemente, senadores avaliam o caso e não querem
votar movidos pela intensidade da acusação. No campo, o
Movimento dos Sem Terra invade propriedades privadas e do
governo. Acelera conflitos. No Rio, tanto traficantes quanto
outros malfeitores ocupam áreas privilegiadas, utilizam armas
modernas e ameaçam a polícia com suborno. Civis calam, e
crianças deixam de ir às aulas por medo da morte. No ar, o
controle dos aviões causa transtorno e medo. Vivemos o ano
do progresso econômico e recessão de liberdades. A cada dia
surge novo escândalo. O povo acompanha os fatos, a econo-
mia vai bem e o país procura o caminho da alegria distante. 

“O Senado está parado com os
desentendimentos e histórias
malcontadas. É hora de mudar a
presidência.” 
Senador Pedro Simon, na tranqüilidade da noite fria,
pensando no que poderá acontecer ao parlamento brasileiro.

Cemitérios 
Preços altos estão alar-

mando pessoas que sepul-
tam parentes no Distrito
Federal. A Câmara Legisla-
tiva entrou no assunto, e
começam a aparecer ma-
zelas. A terceirização dos
cemitérios não está sendo
bem-vista, e os distritais
procuram entender as ra-
zões de desmazelo e des-
cuido para com os mortos
e as tumbas malcuidadas. 

Custas judiciais 
O Tribunal Regional do

Trabalho do Rio de Janeiro
está pisando fino. Sumiram
R$ 2 milhões de uma Vara
provenientes de depósitos
judiciais e verbas do Fundo
de Garantia do Tempo de
Serviço. Afastamento de
funcionários. Um dos pro-
cessos tem 34 volumes. De-
sespero e acusações vela-
das acabarão por levar a
Justiça a novo escândalo. 

Fidel 
Oficialmente, não se

sabe de nada, mas Daniel
Ortega, presidente da Ni-
carágua, esteve em Hava-
na. Sua esposa e porta-
voz, Rosário Murillo, disse
que Fidel vive “esplêndida
vida intelectual, política e
espiritual, embora esteja
convalescendo”. 

Torpedo 
Desagradável se pagar à

TIM para receber torpedos
da empresa enquanto se
fala com outra pessoa. Os
torpedos de propaganda
produzem ruído no apare-
lho e incomodam. Difícil
entender por que o mar-
keting é feito em favor da

telefônica, e não dos usuá-
rios que promovem os lu-
cros da concessionária. 

Tripas forras 
Quem está vivendo a to-

do vapor é o governo da Re-
pública. Já contava com 19
mil cargos sem concurso e
de bom rendimento. Acres-
ceu de outros avantajados,
que somam hoje 20.500
funções para privilegiados.
São contratados mais por
interesses políticos do que
administrativos. Bons pro-
fissionais, mas o objetivo é
favorecer o PT na organiza-
ção da vida política. 

Sofrido 
O funcionalismo pú-

blico do Rio de Janeiro vi-
ve de aflições. O governo
vendeu o Banerj ao San-
tander. O pagamento do
funcionalismo é feito por
via transversa, e não mais
pela Caixa Econômica. O
funcionário tem a conta
no banco de seu agrado.
O contracheque chega
pelo Santander, que co-
bra tarifa na transferên-
cia do salário. Funcioná-
rios do governo traba-
lham para regularizar a
situação. Estão encon-
trando dificuldades. 

Sobreaviso
Esta coluna se acaute-

la, mas nem sempre é pos-
sível detectar tudo, inclu-
sive má-fé. As notas sobre
o senador Mozarildo Ca-
valcanti e o deputado Os-
mar Serraglio padecem de
verdade. Ideal seria que
nada houvesse sido publi-
cado, mas, em sendo as-
sim, aqui estão nossos pe-
didos de desculpas.

Fez muito bem o sr. Luiz Toledo Piza, presidente
do IAPM, quando tornou sem efeito as 400
nomeações feitas para o seu Instituto. Inventário é
para quem morre, e governo fica vivo. Apenas é
substituído. (Publicado em 24/11/1960)
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