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Já proclamava Lord Keynes não ser função do Governo fazer um 
pouco melhor, ou um pouco pior, o que os outros podem fazer, e sim 
fazer o que ninguém pode fazer. 

Nessa linha de pensamento, o atual Governo brasileiro iniciou ambicio
so projeto de privatização, ao argumento de que deve retomar às suas fun
ções tradicionais, reduzindo a burocracia centralizada. Além disso, a em
presa estatal não vinha conseguindo acompanhar o avanço da iniciativa 
privada que, na ânsia de sobreviver, se submeteu a processos de reengenharia, 
de controle de qualidade total e flexibilizou a administração. Com a 
privatização, afirma-se, haveria aumento da eficiência a par da imediata 
despolitização das decisões gerenciais, com democratização do capital. 

Tais motivações, todavia, nem sempre convencem, notadamente aos mais 
zelosos pela proteção do patrimônio público. O tema é emocional e polê
mico, longe de ser consensual. 

Com o intuito de examinar todos os aspectos da privatização - políticos, 
sociais, econômicos e principalmente jurídicos - a Escola Nacional da Ma
gistratura realizou seminário em maio deste ano, conseguindo concentrar 
nomes dos mais expressivos, para profícuo debate do tema.Assim, compa
receram, além de conferencistas e especialistas, dirigentes de estatais e 
empresas privadas, magistrados e advogados de diversos pontos do País, 
Ministros do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, 
em número elevado, e o próprio Ministro de Estado das Comunicações, 
Coordenador do Projeto de Privatização. 

Durante três dias, na belíssima baianidade de Comandatuba, através de 
palestras, painéis e workshops, um diálogo aberto, franco e consistente -
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com têm sido aqueles travados no âmbito dos eventos promovidos pela 
escola -, aclarou muitas questões de lado a lado. Foi extremamente provei
tosa a oportunidade de um encontro das idéias e dos atores que protagonizam 
o processo de privatização: Governo, Empresários e Juízes. 

O Governo defrontou-se, em cenário científico e desarmado, tanto com 
os Empresários, imprescindíveis à continuidade do plano de transferência 
das atividades públicas nãô essenciais à gestão particular, como com a 
Magistratura, segmento fundamental à preservação da lisura do procedi
mento. 

Reforçou-se, então, a idéia de que, se a nossa Constituição é do tipo 
dirigente, estipuladora de um plano de atuação para a tranformação desse 
Estado-Nação na sociedade desenvolvida, fraterna e pluralista acenada pelo 
Constituinte, não é menos verdadeiro que a esse estágio só se chegará se 
preservado o ideal democrático, fundado em um Estado de Direito, que tem 
sido, nos paradigmas ocidentais, aquela comunidade em que os operadores 
jurídicos fornecem a trilha da harmonia e da convivência entre interesses 
múltiplos e até mesmo antagônicos. 

A Escola Nacional da Magistratura gratifica-se, uma vez mais, pela 
saudável parceria estabelecida com os agentes propiciadores desse encon
tro, na certeza de estar contribuindo para a transparência nas relações 
julgadores e jurisdicionados e para o aprimoramento cultural dos magistra
dos, uma das suas missões básicas. 

Dos felizes e emiquecedores momentos de convívio cultural e humano, 
ficaram-nos ainda as palavras de carinho e os gesto fidalgos e eloqüentes 
de Carlos Alberto Torres de Melo, o Carlão, o nosso grande Pequeno 
Príncipe, que certamente estará sempre conosco, na voz do vento e no can
tar das aves, no vozerio dos nossos encontros e na fraternura das brisas do 
anoitecer, até porque, como gostava de nos dizer, "o essencial é invisível 
para os olhos". 

Brasília, agosto de 1998 
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