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recado
Não existe o pior, categoria abstrata que pressupõe o último estágio de um processo de dege-
nerescência. O pior sempre pode ser pior. Ou, como dizem os chineses, há sempre um fundo no 
fundo de tudo. Por ora, nunca se viveu época tão ruim. É a primeira vez desde o fim da ditadura 
em que o país é condenado  a sofrer um governo de plenitude oligárquica, blindado pelo que a 
política brasileira produziu de mais podre e parasitário; cuja perfídia é preciso aguentar até que 
acabe; que se instalou de tal modo que toda e qualquer ação contra ele é inútil; que reduziu a 
nação à impotência e à desesperança, que é o maior crime que um governo pode impingir a 
um povo. Talvez o voto higienize essa era de lassidão moral e instituições ébrias. Então, esse 
material pútrido que afoga todos sofreria de bendita fadiga. E o aforismo de que não há mal 
que sempre dure voltaria a dar o ar da sua graça. A boa nova seria o restauro da autoridade, 
da ordem, da solidariedade, do valor do outro, da febre de futuro.

Mas sempre pode ser pior.



GALERIA
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      A SOCIEDADE NACIONAL DE AGRICULTURA (SNA) QUE 
ATUA COM INTELIGÊNCIA NO AGRONEGÓCIO DESDE 1897, 
SAÚDA A REVISTA INSIGHT-INTELIGÊNCIA PELOS 20 ANOS 
SEMEANDO O MELHOR DO PENSAMENTO BRASILEIRO E 
COLHENDO OS FRUTOS DO BOM DEBATE.



Há quem diga como o poeta: “Como vai longe tudo! Pesam-me como 
uma sufocação meus 20 anos.” Insight-Inteligência, no entanto, não 
está nem aí. Quer se acabar na folia, aproveitar seus 20 anos como se 
não houvesse o amanhã. Para comemorar esta data especial, busca-
mos as cores vivas da celebração. São pinturas sobre festejos, saraus 
e banquetes. Este é o nosso estado de espírito. Nossos patrocinadores 
brindam conosco no cortejo alegre das páginas a seguir.
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O
s governos atuais dos países mais eviden-
tes, em todo o mundo, estão desarmados 
de estratégias criativas diante da insatis-
fação generalizada do planeta. Exceção 
feita, naturalmente, daquele 1% de ricos 

de cada um deles, de notória ostentação. Mas reduzir o sentido 
da crise contemporânea a desequilíbrios econômicos constitui 
outra variante da mesma incapacidade avaliativa. Liberais em 
política e moderados neo-keynesianos em economia, tanto 
quanto radicais de toda espécie, manifestam inquietação 
quanto ao que não se parece com crises passadas, embora 
não esteja evidente qual o tipo de totalidade econômica, social 
e política em formação. 

Em todas as crises anteriores da sociedade industrial a 
superação era integrada por investimento público, políticas 
sociais de atenção ao emprego, proteção ao trabalho e inclusão 
de populações periféricas. Ao contrário, observa-se, hoje, a 
debandada do poder público e a esterilização, quando não a 
completa revogação, da legislação de integração pactuada 
das grandes massas destituídas de capital. 

A crise contemporânea compromete a infra e a superestru-
tura da sociedade industrial, seus valores cívicos e códigos de 
conduta. O que se desfaz é a sociedade organizada e produtiva 
dos últimos três séculos, incluindo a viga fundacional de sua 
racionalidade operacional: a transitividade tácita nas relações 
econômicas, políticas, sociais, institucionais e pessoais. 
Encontra-se a história em trabalho de parto da sociedade 
intransitiva, subvertendo práticas e expectativas secularmente 
vigentes. Creio possível esboçar uma descrição sumária de 
como se está produzindo tal ruptura, não obstante, ainda que 
sumária a descrição, a coerência exija complexa exposição. 
Isso é assunto para um livro ainda em andamento. 

Para compreender o conceito de sociedade intransitiva é 
preciso começar pela gênese. Quando da queda do Muro de 
Berlim, sucedida pelo desmantelamento da sociedade socia-

depoimento a Luiz Cesar Faro, Christian Lynch  
e Claudio Fernandez

observa-se,  
hoje, a 
debandada  
do poder 
público
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lista, tive a percepção de que não se tratava apenas de uma 
vitória do capitalismo sobre socialismo. Era algo de muito maior 
transcendência histórica: o desenlace de um conflito sobre a 
melhor maneira de organizar a vida em coletividade, iniciado 
lá na baixa Idade Média, que começou a ganhar formas mais 
agudas a partir do Renascimento, quando da disputa entre o 
pensamento laico e o religioso. Foi, então, que o capitalismo 
comercial emergente buscou mecanismos de compatibilização 
com os princípios éticos religiosos representados pela Igreja, 
que não se pejava de condenar a usura, porque ainda não tinha 
aceitado o modo mercantil de produção. Os mercadores eram 
assombrados pelo fantasma do pecado. Daí as ofertas à Igreja 
para a construção de altares, doações, estátuas de santos, 
como forma de comprar absolvição.

d
o ponto de vista filosófico, essa tensão se 
manifestou posteriormente na oposição entre 
pensadores que dignificavam os mecanismos 
de mercado, de produção, distribuição, loca-
ção de bens, e de outro, aqueles que repudia-

vam ou tinham reservas em relação à extensão ilimitada da 
liberdade de enriquecer e tentavam conciliá-la buscando um 
compromisso moral, baseado em preceitos como a solidarie-
dade, a empatia com o semelhante. Tratava-se de conciliar 
o individualismo com o bem comum. Esse compromisso é 
perceptível na teoria política de um dos primeiros pensadores 
liberais, o filósofo inglês John Locke, para quem legitimidade 
da acumulação dependia da capacidade de exploração da 
terra pelo proprietário. 

No século XVIII, o problema da compatibilização do indivi-
dualismo com o bem comum, entendido como vontade geral, 
foi enfatizado por Rousseau, que fez certa ginástica mental para 

diferenciá-la da mera soma das vontades individuais, entendida 
como vontade de todos. No fundo, o que essas formulações 
exprimem é o conflito entre o interesse ou o egoísmo individual, 
de um lado, e a solidariedade, os imperativos de bem comum, 
de outro. Immanuel Kant retoma a dimensão propriamente 
ética do problema, formulando-o em termos laicos: não faça ao 
outro aquilo que não deseja que seja feito a você. Era também 
uma forma de tentar compatibilizar o crescente individualismo 
com a moral pública. 

Essa dicotomia é mantida na sociedade industrial. O ope-
rário busca ação coletiva, solidária entre os seus iguais, para a 
defesa dos seus interesses. O empresário compete com outros 
empresários, mas também compete com os trabalhadores para 
enriquecer. Seu interesse se opõe àquele do trabalhador. A 
partir do século XIX, essa oposição se exprime principalmente 
pela filosofia do utilitarismo. Jeremy Bentham chega a ser 
cruel: o que o cidadão deve buscar única e exclusivamente é a 
sua satisfação pessoal. A tensão entre indiferença e simpatia, 
egoísmo e altruísmo, fica cada vez mais clara, até se exprimir 
de modo definitivo a partir da Revolução Russa na oposição 
entre capitalismo e socialismo. Os motivos pelos quais essa 
competição terminou pela supremacia do capitalismo não me 
compete explicar. O fato é que o desenlace da oposição se deu 
pela supremacia da visão de mundo utilitarista. 

O desaparecimento do socialismo real representou o 
fracasso da primeira tentativa de criar uma sociedade com 
base do princípio do altruísmo ou da solidariedade. Foi um 
fracasso não apenas intelectual; os atores que defendiam a 
possibilidade de construção de uma sociedade em base de 
solidariedade também começam a desaparecer, o primeiro 
dos quais foram os sindicatos. Os empresários não levavam 
a sua competição com os empregados ao limite da coação 
porque havia um modelo alternativo de outra sociedade que lhe 
servia de espantalho. Da mesma forma, ele funcionava como 
orientador da ação política dos próprios países capitalistas, no 
sentido ético de buscar, pelo ideal da solidariedade, produzir 
uma ordem minimamente igualitária. 

O desaparecimento da União Soviética foi um divisor de 
águas, gerando uma série de alterações na fábrica social que 
vai culminar na crise de 2008, que gerou um verdadeiro con-
senso no sentido de desmontar completamente o arcabouço 
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de conciliação entre os interesses coletivos montado a partir 
do século dezenove, de que eram os sindicatos a principal 
mola. Dali por diante, o egoísmo não tem mais adversário ou 
alternativa. O neoliberalismo, na forma do chamado libertaria-
nismo, representado teoricamente por autores como Hayek, 
Mises ou Friedman, não tem nenhum compromisso com a 
solidariedade, proclamando a legitimidade única e exclusiva 
do individualismo e do egoísmo próprios do utilitarismo. A 
felicidade de todos é a soma das felicidades individuais de 
cada um. Os atuais teóricos do capitalismo sustentam que 
não há alternativa. 

Recapitulando: o que caracterizou esses séculos das so-
ciedades comerciais e posteriormente sociedade industrial? 
Foi o princípio da transitividade, que é aquela da racionalidade 
matemática: se A é maior que B e B é maior que C, A é maior 
que o C. Há uma presunção de confiança geral e recíproca, 
que decorre da solidariedade e jaz no fundo de todos os con-
tratos da sociedade comercial e industrial. O preço da violação 
desse princípio é o risco de sofrer uma sanção a ser aplicada 
coercitivamente. Se eu sou seu amigo, o seu amigo será meu 
amigo; da mesma forma, seu inimigo será o meu. E a sociedade 
intransitiva é justamente aquela na qual semelhante princípio 
já não vige. Se eu sou seu amigo, não necessariamente seus 
amigos serão os meus, ou os inimigos. A sociedade deixa de 
ser automaticamente transitiva. Não existe mais a confiança 
coletiva, porque se afirma o primado exclusivo do interesse 
privado. 

Afora o respeito às leis, meu compromisso é somente 
com minha agenda privada e é a partir da conformidade dos 
outros com ela ou não que defino meus amigos e inimigos. 
Não há mais uma ética, no sentido de uma moral coletiva, 
que obrigue a solidariedade para além daquilo exigido por lei. 
Coalizões sociais e econômicas são feitas assim nos dias de 
hoje, e aceitas como legítimas, porque cada vez menos vigora 
uma ética de solidariedade. O que o governo Temer e acólitos 
estão fazendo, neste sentido, através da reforma trabalhista, é 
ajustar o Brasil a essa tendência contemporânea de pretender 
acabar com o ser coletivo, própria da sociedade pós-industrial 
e de um Estado descompromissado com o dado nacional.

A sociedade intransitiva é aquela em que a solidariedade 
faliu. A sociedade industrial transitiva contava com a adesão 

A sociedade 
intransitiva 
é aquela 
em que a 
solidariedade 
faliu
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dos seus membros. O habitante da sociedade transitiva vive e 
adere à transitividade das relações. O habitante da sociedade 
intransitiva não gosta das relações intransitivas, mas não tem 
nenhuma condição de subverter. Há a apatia do conformismo. 
A pessoa é obrigada a se virar por si própria. O vizinho é 
um competidor. E não há qualquer arena de conciliação. A 
humanidade inteira pode estar indignada e não vai acontecer 
nada. Pode ser que mude, porque nós estamos entrando 
em mundo novo, o desagradável mundo novo. Aquele outro 
não vale mais. Todo o universo da intransitividade está se 
difundindo com incrível velocidade, levando à morte, não só 
o modo de produção da sociedade industrial, mas também 
sua moral coletiva. 

E
stamos num período de extrema instabilida-
de, como foi o início da Revolução Industrial. 
Basta ver o processo de desnacionalização da 
produção, baseada em uma globalização que 
extingue os suportes materiais da solidariedade 

antiga, de claros suportes materiais. Você estava dentro de 
uma fábrica, ao lado de outros que faziam mais ou menos 
a mesma coisa. Hoje não há mais isso. As instituições da 
sociedade industrial estão desparecendo como desparece-
ram, antes delas, as da sociedade mercantil. De acordo com 
a solução que vem sendo aplicada nos países nórdicos, na 
esteira da crise de 2008, órgãos que expressam uma vontade 
coletiva, como sindicatos e partidos, não existirão mais. Na 
sociedade intransitiva, a “nuvem” disponibilizará sua biografia 
e o currículo dos trabalhadores, individualmente, e ali serão 
escolhidos pelo empresário ou consumidor. Os apologistas da 
nova sociedade dizem que ela será ótima para os empregados, 
que nela gozarão da maior liberdade. Não terão as obrigações 

para com os patrões, nem os compromissos impostos pelo 
contrato coletivo. De fato, nesse novo regime, há certa 
retomada do crescimento. Mas é um crescimento com alto 
índice de desemprego. 

A substituição da mão de obra é um problema seríssimo 
que os nossos economistas dizem não existir. Na periferia do 
mundo, como sempre, os contornos serão dramáticos, por-
que as fases se superpõem antes mesmo que a acabem as 
anteriores. A África não fez ainda a Revolução Industrial, nem 
chegou luz elétrica em grandes partes. Mas o desenvolvimento 
se dará de outro modo, porque não vai ter empresa nacional 
com milhares de trabalhadores botando fiação debaixo da 
terra. Então não vão ter sociedade industrial. Ficarão com uma 
lacuna permanente. As pontes não serão feitas, mas haverá 
um sistema de comunicação cibernética ligada aos mercados 
europeus e asiáticos. A projeção do futuro dos países subde-
senvolvidos não está no horizonte dos teóricos da sociedade 
nova. Elogiam-na porque, nos países desenvolvidos, ela dará 
ocupação na produção de itens aos desempregados pela 
automação. Mas esquecem de que os desempregados dos 
países subdesenvolvidos terão emprego precário e salários 
miseráveis na produção de itens que a sociedade desenvolvida 
vai deixar de fazer. Embora ainda não esteja claro como essa 
exploração vai se dar. 

Algumas coisas, no entanto, já estão claras. A divisão 
social do trabalho será totalmente reformulada. Não haverá 
como empregar todo mundo. Vai sobrar gente, inclusive de 
boa qualificação porque, no mundo da sociedade digital, o 
vencedor cria o mercado por meio de um monopólio mundial, 
do tipo Google, Facebook, Microsoft. Então, os empregos 
de alta qualidade também serão finitos, como os grandes 
engenheiros de comunicação. Só haverá necessidade de 
dois mil deles, e não de cem mil. Uns poucos gênios ficarão 
encarregados desses empregos. O que você encontra na 
literatura? Alguns mostrando o problema do desemprego e 
outros dizendo que o problema previsto pela substituição da 
força de trabalho pela automação não vai acontecer. Assim 
como a sociedade industrial criou novos tipos de empregos 
e resolveu o problema, a sociedade digital também vai fazer. 
Mas isso é um wishful thinking. Toda indicação vai no sentido 
contrário a este. 
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A sociedade digital será de imensa abundância, dizem os 
teóricos. Não há efeito decrescente da produção. Tudo amorti-
zado. É certo que será um mundo com 50% de desempregados. 
Mas, se houver um programa de renda mínima, com tudo tão 
barato, dizem os teóricos, estará tudo resolvido. Especulati-
vamente podemos imaginar que a renda mínima deverá ser 
aquela que permita ao indivíduo adquirir toda a nova cesta de 
produtos cujo consumo será indispensável para a manuten-
ção e expansão das próprias empresas monopolistas. Assim 
viverão os desempregados da sociedade digital. O problema, 
penso, é que esqueceram de como será um mundo no qual 
metade das pessoas passa a vida sem ter o que fazer o dia 
inteiro. Seguramente não vai ser uma beleza. A internet vai 
dar os jogos eletrônicos para que a pessoa passe o dia inteiro 
vendo filmes e pornografia. Pior ainda. Será o mundo em que 
95 % da população se virarão com R$ 2 mil por mês e os outros 
5% dominarão o planeta.

Esse é um mundo no qual a esquerda do século XX não 
tem mais lugar. Por isso, toda esquerda no mundo hoje é 
obsoleta, conservadora e reacionária. Ela se organizou em 
termos de pensamento e ação no século XIX para concorrer 
com o liberalismo em termos de imaginário futuro de organi-
zação social. O liberalismo oferecia o progresso; a esquerda 
oferecia a revolução pela ruptura. A queda do muro de Berlim 
destruiu esse projeto alternativo. A esquerda desde então tem 
estado na defensiva e não é à toa que sua palavra de ordem 
seja “resistência”. 

A esquerda precisa se despedir do século XX e investigar 
como recompor o projeto de solidariedade dentro das novas 
condições. Há que se repensar a sua relação da ação coletiva 
com o tempo, de como é que se organiza temporalmente 
a ação coletiva em um esquema explicativo qualquer. É 
necessário levar em consideração o fato de que, com o cres-
cente monopólio das grandes empresas no plano internacional 
e o arsenal infinito de informações que elas detêm sobre cada 
indivíduo, não haverá liberdade de escolha que preserve a auto-
nomia ou a liberdade que as instituições políticas formalmente 
resguardam aos cidadãos. As esquerdas vão ter de repensar, 
se reinventar, deixar o conservadorismo, se refundar. 

Outro desafio será, no plano da ação coletiva, aquele re-
ferente crescente à fragmentação das bandeiras, provocado 

O vizinho é um 
competidor. 
E não há 
qualquer 
Arena de 
conciliação
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pela individualização. Porque, se todo mundo é indivíduo, 
não existe mais massa. Se todos têm acesso a um mínimo 
de informação, maximizando suas diferenças e preferências 
individuais, não tem mais massa. A CUT já não faz mais greve. 
As últimas foram vergonhosas. A não ser em situações muito 
específicas e imprevisíveis não vai haver mais movimento de 
massa. O fenômeno pode ser percebido não só pela substitui-
ção da identidade de classe por aquela de identidade étnica 
ou de gênero, nos atuais movimentos de esquerda, mas pelo 
seu espantoso grau de fragmentação. Não há um movimento 
feminista, mas dez. Os partidos vão se fragmentando até que 
sejam tantos quanto forem os habitantes do país. Também aí 
o grau de solidariedade se reduziu bastante. 

O
s participantes das jornadas de junho de 
2013 não tinham nada em comum; era 
uma coalizão de veto. Quer dizer, a ação 
coletiva vai indo para o brejo. Sem dúvida, 
sempre haverá conflito, e vivemos hoje 

um alto grau de polarização. Mas a era digital parece elevar 
o grau de polarização ao mesmo tempo em que reduz as 
possibilidades de alternativa substantiva. O grau de politização 
aumenta, mas ninguém vai para a rua. 

A facilidade do contato com o outro aumenta com a era 
digital, mas, paradoxalmente, essa facilidade reduz cada vez 
mais a necessidade de investimento emocional na constituição 
de amizades duradouras. Porque, como hoje em dia ninguém 
mais corre o risco de viver na solidão e se tornou muito fácil 

encontrar pessoas com o mesmo perfil que o seu, tornou-
-se igualmente fácil descartá-las ou substituí-las na primeira 
oportunidade em que interesses divergirem. Na sociedade 
intransitiva, a amizade muda de sentido. Lembre-se do que 
era a amizade no século XIX, expressa naquela subjetividade e 
isolamento profundos da correspondência epistolar. As pessoas 
viviam em função da família; a intimidade era uma esfera muito 
resguardada. Elas tinham poucos amigos; as oportunidades de 
contato eram raras e ainda mais as expressões de afeto. Mas o 
pouco que havia era de uma densidade transcendental. Tome-
-se, por exemplo, a forma por que Machado de Assis descreve 
o nível de envolvimento emocional que havia na amizade de dois 
solitários como eram Bentinho e Escobar em “Dom Casmurro”. 

Hoje em dia multiplicou-se a possibilidade de ser ter 
amigos por um milhão, mas as relações que se constituem 
são incomparavelmente mais rasas e não podem se tornar, 
elas também, insumos de solidariedade, porque predomina 
exclusivamente no vínculo a medida do interesse pessoal. 
Não dá em nada público. Esse universo é privado. Ou é um 
público volátil, que se organiza para atingir fins muito especí-
ficos e desaparece depois. Mesmo o chamado crowdfunding 
é privado. Ali não se colegiam, não se compartilham um grupo 
com objetivos. Não existem mais aqueles grandes projetos 
totais, que implicavam homogeneidade na forma de comer, 
vestir ou cortar o cabelo. 

O espaço público está acabando, tal como o conhecemos 
nos últimos séculos. É isso que faz com o que essa comuni-
dade de comunicação não tenha nenhum impacto coletivo; 
que ela não produza nada. A dimensão pública da vida exige 
que se vá para a rua, interferir na vida de terceiros que não 
estavam esperando essa intervenção. Hoje estão acabando 
com os canais pelos quais uma pessoa entrava em relação 
com o outro. 

wanderleyguilhermedossantos@gmail.com
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wANdErLEy guILhErmE dOS SANTOS

A SOCIEdAdE INTrANSITIVA -  
ArquEOLOgIA CONSTITuCIONAL  

dO SéCuLO XXI            

A seguir, trecho inédito do primeiro capítulo do livro Sociedade Intransitiva - Arqueologia Constitucional do  
Século XXI, do cientista político Wanderley Guilherme dos Santos, obra ainda em fase de realização.

O ARGUMENTO SINTÉTICO

A Constituição que a prática política universal está debatendo, capítulo a capítulo, artigos 
e parágrafos, regerá o período de infância das sociedades intransitivas, de que ultrapassamos 
o portal em ritmo de incomparável violência social, pelo vulto das vítimas e o ineditismo da 
indisfarçada advocacia jornalística e da pressão dos grupos de alta renda. Ineditismo não tanto 
pelos cassetetes e bombas de gás de pimenta, mas pela torrente de decisões governamentais 
legalmente adotadas, dando fim a mais de um milênio de permanente negociação entre o altru-
ísmo, a apatia e o interesse egocêntrico. O recurso a ditaduras tradicionais revela-se antes como 
peculiaridades locais do que exigência operacional das políticas impostas. Época esta, nascitura, 
provê disciplina severa, ainda que imprevisível e volúvel em suas regras, sem prejuízo de puni-
ções com consequências até letais. Estou me referindo à brutalidade com que são governadas, 
depois da crise mundial iniciada em 2008, as classes médias dependentes do setor de serviços 
e os trabalhadores do setor industrial da economia de todas as democracias contemporâneas. A 
consistência do instante não distingue entre democracias ricas, remediadas ou pobres, do norte 
ou do sul, historicamente estabelecidas ou de instalação recente. 

A descontinuidade civilizatória é a mesma em todas as latitudes. A sociedade industrial 
exauriu-se. Assim como as elites asfixiaram sem substituir sociedades economicamente arcaicas 
e politicamente oligárquicas e colonizadas, impondo-lhes, para ajustamento ao tempo histórico, 
retorcidas instituições da civilização industrial, do mesmo modo vários países, no presente, in-
gressam em etapa revolucionária de produção da vida inteiramente desprovidos de infraestrutura 
material, social e cultural. Mas a adesão ao arcabouço da sociedade intransitiva é inevitável. 

O projeto constitucional das sociedades intransitivas conta com a vantagem original de educar 
cidadãos crentes de que somente aderindo às normas constitucionais poderão opor-se a elas com 
alguma eficácia. Garantindo sua longevidade, portanto, pois inexiste uma “constituição” compe-
tidora à do status quo. Foi pela singularidade de admitir manifestações anunciando a urgência 
de superá-la que a democracia consagrou-se na comparação com organizações monárquicas e 
oligárquicas anteriores. Essa singularidade desapareceu.
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Obviamente, tiranias nunca toleraram a propaganda de que deviam ser destruídas. Mas hoje, o 
acúmulo de minúsculas infrações legou ao sistema democrático-capitalista o condão de conseguir 
ajustar desapontamentos individuais, ou de grupos, aos filtros que os traduzem em demandas 
não contestatárias. Não há mais uma alternativa em disponibilidade. A periferia das relevantes 
arenas de poder abriga, sem dúvida, minúsculos agrupamentos, partidos estéreis, intelectuais 
visionários, preservados em seus direitos de oposição revolucionária. Em democracias-capitalistas 
atuais, é a impotência de todos que lhes assegura a legalidade no exercício do direito de oposição. 

Na essência, esgota-se o combate intestino, núcleo da sociedade industrial, entre simpatia, 
empatia, solidariedade, egoísmo, indiferença, traição, ambição, ressentimento, frustração, 
torpezas – o inteiro catálogo bíblico de perversões e santidades, acrescido da galeria de heróis, 
heroínas, vilões e vilãs das tragédias, e ainda incorporando os censos de vilanias preparados por 
Thomas Hobbes, Maquiavel, os doutores da Igreja Católica e pregadores africanos, americanos, 
europeus e asiáticos de todas as denominações. A continuar, o combate seria, por certo, um 
épico sem fim natural, mantendo-se desconhecida a extensão do cardápio completo de mazelas 
ou generosidades que a humanidade teria a oportunidade de autorizar. E, contudo, a opulência 
dos futuros livros santos e opúsculos de contrição das sociedades intransitivas transformarão 
em singelos resumos os monumentais cartapácios religiosos indianos e em manual de primeiras 
letras o Velho e o Novo testamento do Ocidente. As sementes estão à mostra para cultivo dos 
próximos oficiantes, as futuras elites.

A hierarquia da sociedade intransitiva se enriquecerá como ocorreu com a ordem que a 
precedeu, adulta de milênios, desde a primeira cidade reconhecida, a de Urkut, na Suméria, há 
quatro mil anos. Daí, atravessando eras de crescente sofisticação organizacional, até a forma 
que a disputa entre as fraternas empatia e solidariedade, frente às tentações da antipatia, à 
volúpia do egoísmo, e à comodidade da indiferença, adquiriu no Renascimento. A Revolução 
Industrial distendeu a competição até a ruptura, com o incontestável triunfo do interesse sobre 
a simpatia, simbolicamente celebrado na derrocada do Muro de Berlim, em novembro de 1989. 
Fim da competição. 

Compaixão, simpatia, solidariedade pertencem à família de vocábulos que, distinguindo 
emoções singulares nas pipetas da subjetividade, se contrapõem, por definição e consequências, 
a este outro ingrediente emocional: a satisfação do próprio interesse. Os primeiros concebem 
o Outro como sujeito receptor final dos gestos e palavras que lhes são dirigidos. No sonho de 
Emanuel Kant o “outro” deve ser sempre tomado como fim, jamais como meio. Já o “interesse” 
de Jeremy Bentham e do iluminista escocês Adam Smith percebe o “Outro” como alavanca, 
suporte auxiliar à sua satisfação e contentamento. Se, antes, o Muro impunha separação física 
entre pessoas, sua espetacular derrubada fixou-o como metonímico monumento ao extermínio dos 
princípios de solidariedade e altruísmo. Contaminando todas as residências, túneis e cavernas das 
sociedades manufatureiras, as oficinas e máquinas produtivas, as vorazes moradas financeiras, 
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todas ofegantes ao término dos últimos três séculos de ansiedade, a tensão finalmente explodiu 
e o princípio egocêntrico prevaleceu. Os espasmos de solidariedade, estes, foram constrangidos 
à periferia das relações econômicas, políticas e sociais. É a esta ruptura de magníficas proporções 
que a queda do Muro de Berlim remete por metonímia. A catadura ditatorial do experimento 
soviético escondeu a transcendência histórica da descontinuidade.

Simpatia, empatia e solidariedade ocupam modestas posições nas investigações sociais. 
Preservadas nos debates sobre a racionalidade do altruísmo na secura improdutiva da teoria dos 
jogos, minguam as hipóteses sobre as consequências maiores e de prazo longo de emoções 
como “apatia”, “antipatia” e “indiferença” distribuídas pelos milhões de pessoas acantonadas 
nas sociedades hodiernas. A ebulição do mundo contemporâneo, com a aleatória recorrência de 
belicosas manifestações coletivas, obriga à retomada das reflexões teóricas sobre os estimulantes 
de integração, tanto quanto os estampidos da desintegração social.

Enquanto as noções positivas de simpatia, empatia e solidariedade subentendem ações 
cooperativas, as noções antônimas são dadas como inócuas na construção de teias de relações 
sociais, patrocinando somente desvarios, desordem e excitação caótica. Contudo, a apatia é 
substancialmente distinta da antipatia em suas consequências comunitárias, bem como a antipatia 
difere da noção de conflito, particularmente do conflito aberto, posto que nem mesmo o conflito 
político, tendo o poder como prêmio, hospeda automaticamente o sentimento de antipatia, nem 
este se exprime exclusivamente por meio de confrontos. Se o catálogo de emoções em disputa 
pelo controle da subjetividade dos agentes deve algo à genética, não está provado tratar-se de 
débito exclusivo. No mundo comum a mais de um ego há razões que alimentam ora esta ora 
aquela emoção. Em algum momento antepassado se há de indiciar um fenômeno de exemplar 
grandeza como marco fundador do fio da história. Nesta investigação sobre a natureza e gênese 
da sociedade intransitiva adota-se a moeda como o denominador universal das relações entre 
pessoas, grupos e nações.

A introdução da moeda produz irremediável ruptura entre o valor de uso e o valor de troca 
de todos os objetos de consumo, dos mais materialmente modestos aos mais simbolicamente 
preciosos. Moedas podem ser tribais, nacionais, sonantes ou de papel, mas a descontinuida-
de entre um e outro valor é universal. O fundamento do valor de uso é a simpatia e emoções 
aparentadas (solidariedade, compaixão, generosidade, caridade); o fundamento do valor de 
troca é o interesse e aparentados (segurança, avareza, egoísmo, ambição). Admitir a circulação 
simultânea das duas pautas de emoções pela subjetividade dos seres humanos, obrigando-os a 
permanente cálculo satisfazendo a equação simpatia/interesse=1, ou vice-versa, não invalida 
a premissa operacional do mundo da mercadoria. Desde o início da tradução monetária, em sua 
trajetória para a tudo transfigurar, até o intervalo de tempo entre 1980 e 2010, sucederam-se os 
estratagemas visando a conciliar os dois valores – equivale a dizer, os dois conjuntos de emoções 
–, demonstrá-los compatíveis e em equilíbrios estáveis. Em vão. Hoje, a supremacia do interesse 
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e do valor de troca é institucionalmente indisputada e a equação prático-normativa interesse/
simpatia=1 desapareceu.

O poder libertário da subjetividade se manifesta na adesão a epistemologias subversivas, 
despindo a hegemonia do dinheiro de ritual sacralidade ou natural inevitabilidade. Em tese, um 
mundo alternativo é possível; por conseguinte, viabilizar sua materialização é matéria de pura 
tecnologia produtiva. A atomização radical dos indivíduos, desconsiderados os nichos sem poder 
transformativo, moldou a sociedade em mecânico império do privado. A ordem pública não indica 
o comum, o ordinário, mas a ordem jurídica, ou seja, o universo do conflito, sem lugar para a 
cooperação gratuita. A ordem pública contemporânea expressa a intransitividade das personas 
que a constituem. 

Exponho, a seguir, as cláusulas pétreas da carta constitucional das sociedades intransitivas:
1) o amigo do meu amigo não é necessariamente meu amigo;
2) o inimigo do meu amigo não é necessariamente meu inimigo;
3) o amigo de meu inimigo não é necessariamente meu inimigo;
4) o inimigo do meu inimigo não é necessariamente meu amigo;
5) o amigo de meu amigo pode me ser indiferente;
6) o inimigo de meu amigo pode me ser indiferente;
7) o amigo do meu inimigo pode me ser indiferente;
8) o inimigo do meu inimigo pode me ser indiferente; 
9) o indiferente ao meu amigo pode ser meu amigo;
10) o indiferente ao meu amigo pode ser meu inimigo;
11) o indiferente ao meu inimigo pode ser meu amigo;
12) o indiferente ao meu inimigo pode ser meu inimigo;
Naturalmente, disponho da liberdade de ser indiferente a amigo, inimigo ou outros indiferentes, 

preferindo o estatuto de mônada solitária, mas esta opção exclui a relação triangular sobre a qual 
incide a intransitividade – na realidade, ela contradiz a noção mesma de comunidade. 

Nesta sociedade novidadeira todas as coalizões são possíveis, visto que:
13) o amigo do meu amigo pode ser eventualmente meu amigo ou inimigo;
14) o inimigo do meu amigo pode ser eventualmente meu inimigo ou meu amigo;
15) o amigo de meu inimigo pode ser eventualmente meu inimigo ou amigo; 
16) o inimigo do meu inimigo pode ser eventualmente meu amigo ou inimigo.
Em universo transitivo, se A é # de B, e se B é # de C, então A é # de C. O sinal # representa 

toda e qualquer de associação entre A, B e C, desde altura e peso de indivíduos à hierarquia de 
corporações e países. Sociedades transitivas se movem segundo a sólida e reiterada expectativa 
de que as relações que as associam obedecem à racionalidade básica. Existem, sem dúvida, 
violações às regras de transitividade, tanto no mundo dos negócios quanto no das relações entre 
indivíduos. O poder jurídico, em geral, dispõe de recursos para punir, na área dos contratos públi-
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cos, os sabotadores das expectativas consagradas, tácita ou documentalmente admitidas. No 
mundo privado, prevalecem os juízos condenatórios e degradantes daqueles caídos na tentação 
de trair regras que, se desidratadas, ofendem aos traídos. Mais do que os prejuízos materiais e 
emocionais atingindo vítimas específicas, a violação da transitividade fundamental fere seriamente 
a estabilidade do grupo considerado, cujos laços de solidariedade se diluiriam em sequência a 
impunes desafios à moral coletiva.

É sobre tal fundamento de confiança que se sustentam os acordos, alianças e coalizões entre 
pessoas, grupos e organizações, quando agem de comum acordo, ou seja, quando procedem a 
ações coletivas. Maior ou menor frequência na quebra de tais regras permite classificar as co-
munidades em hierarquias de litigiosidade. Com volumoso ou modesto currículo de litigiosidade, 
contudo, é de universal validade a proposição de que, em sociedades transitivas, o fundamento 
básico da comunidade mantém sólida supremacia hegemônica em relação à incidência de quebras 
de conduta, pública ou privada. A clandestina ou expressa manifestação dos conflitos intransitivos, 
minoritários, ainda que em sociedades de elevada litigiosidade comparativa, são impotentes para 
contaminar e comprometer a estabilidade e previsibilidade macroscópica dos grandes agregados 
populacionais. As regras de transitividade e intransitividade, incluindo episódicas substituições 
de umas por outras, dispõem sobre a evolução normal das sociedades, nas quais a propriedade 
do adjetivo “normal” se refere à ausência de violência generalizada na competição entre distintos 
conjuntos de valores.

Outro é o solo maleável e surpreendente sobre o qual vivem as sociedades intransitivas. As 
conexões vigentes entre A, B e C no dia anterior continuariam, em tese, em vigor, mas não será 
incomum tenham sido essencialmente alteradas. O ineditismo histórico de tal fenômeno consiste 
em que cada indivíduo abrigado em tais comunidades não prefere, em absoluto, que a ordem do 
mundo, por assim dizer, seja “desordenada”, imprevisível, repleta de fraturas nas conexões entre 
indivíduos e grupos. De modo radicalmente oposto aos naturais do mundo transitivo, que são 
adeptos incondicionais da estrutura de conectividades, os nativos das sociedades intransitivas 
teriam preferência por outra dinâmica de relacionamentos. Todavia, lado trágico da supremacia 
intransitiva, nem mesmo a preferência majoritária de seus agentes é apta para transfigurar o 
mundo em que vivem. O poder intangível da instabilidade das normas é superior à capacidade dos 
agentes privados em substituí-la por acreditada previsibilidade. Embora paradoxal, a contrariedade 
existencial dos agentes resulta de inescapável drama expressando o dilaceramento subjetivo que 
lhes é imposto pela objetividade intransitiva.

* * *
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seus investidores e demais stakeholders, conferindo maior proteção e ampliação de poder aos acionistas 
minoritários. Isso é mais valor para a empresa e para todos que fazem a Vale evoluir cada vez mais.
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Atingimos o patamar mais alto 
de governança na Bolsa.
Uma nova Vale no Novo Mercado.
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ou como lidamos com a tirania da T.I.N.A 
(There is no alternative)

X    destino
    futuro
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A
penas na abertura do milênio, 
que uma editora brasileira 
resolveu fazer chegar às pra-
teleiras das poucas livrarias 
pátrias a obra do historiador 
inglês Tony Judt. Gosto de 
pensar que historiadores de-
veriam abraçar como uma de 
suas principais tarefas a luta 

ferrenha contra o esquecimento. E não estou meramente a 
me referir ao esquecimento individual, das pessoas singula-
res – falo do esquecimento coletivo, comunitário, do tipo que 
abarca sociedades inteiras. 
Tony Judt era inglês, historiador e judeu. Na mocidade fez parte 
de uma organização de esquerda do movimento sionista. Com 
o tempo, desencantou-se com o projeto sionista e passou a ser 
um crítico da política israelense, especialmente após a Guerra 
dos Seis Dias (1967) e o grave problema da ocupação dos 
territórios que deveriam pertencer ao povo palestino. O tema, 
claro, é complicado, e a crítica de Judt, repleta de nuances e 
assuntos para debate. Mas sobre isso, ao menos nesse ensaio, 
vou ficando por aqui. Quem desejar, confira as posições do 
autor em dois ensaios – “Vitória amarga: A Guerra dos Seis 
Dias de Israel” e “O país que não queria crescer” – constantes 
na obra “Reflexões sobre um século esquecido, 1901-2000”, 
(Rio de Janeiro, Editora Objetiva, 2007). 
Judt era de esquerda, caminhando nas amplas e diversificadas 
fileiras da social democracia europeia. Na Inglaterra, certa-
mente, inclinava-se a ser um eleitor do Partido Trabalhista. 
Mas não era de modo algum um esquerdista doutrinário. Em 

um de seus livros, figura um ensaio em que ataca vigorosa-
mente a obra “A era dos extremos”, do historiador também 
inglês, judeu e de esquerda Eric Hobsbawm. Segundo Judt, 
seu colega, ao produzir uma história do século XX, peca pela 
superficialidade com que trata dos regimes socialistas reais 
da União Soviética e da Europa Oriental. E, certamente, como 
ninguém poderia acusar Hobsbawm de “desconhecimento” 
acerca do tema, o modo com que lidou com a questão teria 
sido, mais do que qualquer outra coisa, uma “escolha”. Enfim, 
Judt não se conforma ao entender que Hobsbawm foi soft com 
Stalin e o stalinismo. 
A crítica de Judt a Hobsbawm é saudável e deve ser festejada. 
Acredito que os intelectuais que se prezam não se detém em 
romper a funesta polarização que imagina exclusivamente a 
existência do “nós contra eles”. Não, nada disso. Persiste um 
complexo amálgama do “entre nós” que não pode ser deixa-
do de lado e merece tratamento pertinaz, pois lembremos 
que, assim como existem as direitas, existem também as 
esquerdas. Para acompanhar o modismo, se existem muitos 
tons de branco – a velha cor dos conservares – coexistem 
diferentes tons de vermelho. E não estamos falando de coe-
xistência pacífica. Não há tapetes em número suficiente para 
cobrir toda a gama de celeuma, e o silêncio nesses casos é 
definitivamente lamentável.

A culturA do esquecimento 
Judt, acima de tudo, foi um historiador cujo estudo central 

era o século XX. Entre outros trabalhos, atesta essa afirmação 
o excelente “Pós-Guerra, uma história da Europa desde 1945” 
(Rio de Janeiro, Editora Objetiva, 2007). Suas observações 

Foram esquecidos os elementos básicos da solidariedade social, que apontavam  

a persistência da miséria como criminosa, desumana
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sobre os efeitos da Guerra Fria no Velho Continente são valiosas 
e originais. O historiador escrevia ainda ensaios para revistas 
e jornais. Seus temas preferidos eram mais uma vez o século 
XX e acerca dos dilemas do presente. 

Ao que parece, Judt temia o esquecimento. Apesar de 
estarmos apenas no iniciozinho do novo milênio, de não termos 
atingindo sequer a segunda vintena do novo século, lá estava 
Judt afirmando que o século XX já era um século esquecido. 
Seu temor se coaduna com a afirmação de Zygmunt Bauman, 
de que “nossa cultura é mais de esquecimento do que de 
aprendizado”. 

Mas do que especificamente estamos esquecendo do 
grande palco de eventos momentosos que foi o século XX? Das 
duas guerras planetárias? Hiroshima e Nagasaki? Da Grande 
Depressão dos anos 30, da quebradeira das empresas e dos 
índices de desemprego calamitosos? Do stalinismo, do nazi-
-fascismo, dos dramas das sociedades totalitárias apontados, 
por exemplo, pela filósofa Hannah Arendt? Do holocausto? Da 
Guerra Fria? Das Guerras Sujas na América Latina? De tudo? 

Ou pior ainda: foram esquecidos os remédios? Os consen-
sos político-sociais que criaram os sistemas de bem-estar so-
cial; a questão de como podem ser indesejáveis os processos 
de concentração de renda excessivos, capazes, como lembra 
o próprio Judt, de corroer as sociedades por dentro. Foram 
esquecidos os elementos básicos da solidariedade social, 
que apontavam a persistência da miséria como criminosa, 
desumana, e que era uma responsabilidade coletiva a sua 
erradicação. Que a velhice não podia quedar-se abandonada 
e desassistida, e que os seres humanos, especialmente 
aqueles que exerciam os trabalhos fisicamente mais duros 
e exaustivos, não deveriam ser condenados a mourejar até 
o último suspiro. O abandono das certezas em torno de uma 
justiça exclusivamente punitiva; a noção de que o acesso ao 
sistema de saúde, educação e também à água tratada deviam 
ser considerados bens coletivos e universalizados. 

Finalmente, uma sensação de que a mera noção de que 
o sexo feminino era de algum modo inferior ao masculino era 
ultrajante, que as mulheres deveriam abrir seus espaços, 
partilhar o mercado de trabalho, alcançar a igualdade civil e 
no mundo do trabalho, e que toda e qualquer situação discri-
minatória deveria ser denunciada, combatida e erradicada. A 
condenação radical de todo o tipo de racismo. Esses dois itens, 
o de gênero – bastante ampliado – e o racial, acabaram sendo 

descolados da pauta exclusiva dos movimentos de esquerda e 
abraçados por liberais e alguns grupos da esquerda moderada 
de forma pulverizada e desvinculada de qualquer projeto de 
justiça social mais abrangente. 

o legAdo do século XX e o seu esgotAmento
Esse deveria ser o legado do século XX, marcado por 

guerras planetárias, regimes autoritários, genocídios, limpezas 
étnicas, mas também com esse conjunto de medidas que pro-
curavam evitar e tornar um pesadelo confinado ao passado as 
mazelas mencionadas no início desse parágrafo. É possível que 
a intensidade desses desastres provocados exclusivamente 
pelos seres humanos tenham sido esquecidos. Quanto aos 
remédios, o consenso, ou mesmo a correlação de forças que 
os sustentavam, isso tudo se desfez. 

De um lado, as gerações que vivenciaram os desastres e 
que por isso, entendiam como imperativas as medidas que 
os inviabilizassem, foram envelhecendo, afastando-se do 
gerenciamento da sociedade, falecendo. Logo, em nossos 
dias, toda a geração que travou a Segunda Guerra Mundial 
terá perecido no mundo inteiro. Mesmo aqueles que, desde o 
nascimento, foram beneficiados e tiveram sua segurança social 
garantida pelas medidas das leis de bem-estar, não poderiam 
ser marcados pelas durezas de uma época que não viveram, 
e que só conheciam pelos relatos dos avós, pelas páginas 
amarrotadas dos livros escolares ou por meio das imagens nem 
sempre empolgantes dos documentários em preto e branco. 
Por outro lado, havia a voz dos críticos, sim, pois sempre deve 
existir o crítico. Reclamava-se da ampliação excessiva da ação 
do Estado. O governo se envolvia em tudo, estava em toda 
a parte. Certamente o crescimento da magnitude do poder 
do Estado produzia um estreitamento da liberdade individual. 
Deparava-se então, em primeiro lugar, lá pelas plagas do 
hemisfério Norte, com um problema considerado de fundo, 
filosófico e também conceitual: se a “ideia de Ocidente” e 
de “civilização ocidental” poderia aceitar passivamente o 
enfraquecimento de um de seus principais valores, a noção 
de autonomia individual. 

Além de tudo, por meio de um viés pragmático, todo o 
sistema era terrivelmente caro de se manter. Juntamente 
com o poder do Estado e dos serviços que passara a prestar, 
ampliara-se deveras a peso fiscal. Aos empreendedores priva-
dos, devido aos impostos esmagadores, sobrava-lhes menos 



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

52

capital para investir e gerar empregos. Ao mesmo tempo, os 
generosos programas governamentais de ajuda aos pobres, na 
verdade, preservavam a pobreza. Os pobres deixavam murchar 
qualquer iniciativa de procurar ganhar a vida dignamente. 
Passavam a viver “encostados” no assistencialismo social 
e não havia qualquer estratégia de saída dos programas. A 
dependência em relação aos programas de ajuda tornara-se 
uma situação permanente. 

Pairam ainda dois dados relevantes adicionais que concor-
reram para a quebra desse legado do século XX. O primeiro 
é que, desde o fim da Segunda Guerra Mundial até meados 
da década de 70, a economia planetária viveu um período 
de enorme prosperidade econômica. Nunca, desde que isso 
começou a ser aferido, as médias de crescimento haviam sido 
tão elevadas. O primeiro choque do petróleo de 1973 parece 
ter contribuído decisivamente para comprometer tais índices 
de prosperidade. O crescimento menor produziu um azedume 
mais exaltado para a sustentação das despesas públicas, 
para muitos, exageradamente alargadas. Em segundo lugar, 
a falência da URSS e a desagregação dos regimes socialistas 
da Europa Oriental. A opção política marxista parecia ter sido 
eliminada para sempre. O temor de uma revolução da classe 
trabalhadora se distanciava cada vez mais. Para alguns, não 
havia mais razão para o capital fazer concessões, rifar alguns 
anéis para preservar todos os dedos. Os erros da URSS, dos 
regimes socialistas reais serviram de argumento para compro-
meter os projetos de esquerda, a defesa do bem-estar social 
e de um papel mais vigoroso do Poder Público. “Nada disso 
funciona” – diziam – “Vejam o que aconteceu com a União 
Soviética, com a Romênia, com a Bulgária. Vejam a China 
Vermelha se abrindo para o capitalismo”. A morte da União 
Soviética deveria condenar também os projetos da esquerda 
democrática, da social democracia. 

A erA dA t.i.n.A e dos números dotAdos de militânciA
Como este é um ensaio, sinto-me liberado de alguns rigores 

acadêmicos – mas não se preocupem, mantenho a observân-
cia aos mais veneráveis e necessários. Não lembro onde vi 
pela primeira vez o acrônimo TINA (There is No Alternative). 
Pode ter sido na obra de Tony Judt; ou em algum texto de 
Bauman e Bordoni – aproveito para recomendar vivamente aos 
interessados a leitura de “Estado de crise” – Rio de Janeiro, 
Zahar, 2016 – desses dois autores, obra que me deixou assaz 

impressionado. Pode ter sido num livro de Todorov. Ficarei a 
dever a exatidão e contarei com a generosidade do distinto 
leitor. De qualquer modo, a TINA resume de modo admirável 
as políticas de cunho liberal-conservadoras que hegemonizam 
o nosso tempo, quer em termos globais, quer nos patamares 
nacionais. 

Não existe alternativa para a pauta que defende a auste-
ridade no Poder Público. E quem nos diz isso são os números. 
Os números, absolutos, indiscutíveis, imparciais, incontor-
náveis atestam esta afirmação categórica. Assim sendo, a 
verdade inabalável, escudada nesses números que estão 
acima de qualquer contestação – já que são simplesmente, 
absolutamente, inapelavelmente números – é que todos os 
vestígios que ainda restam do velho sistema de securidade 
social devem ser varridos do mapa. As medidas duras devem 
ser adotadas, já que sem elas o crescimento econômico será 
medíocre ou inexistente, a geração de empregos será insu-
ficiente e, o pecado dos pecados, a inflação há de se elevar. 
Índices de crescimento econômico razoável são a única saída 
para todos nós. Se isso for alcançado, se os devidos sacrifícios 
forem assumidos, aceitos sem grandes altercações, não se 
preocupem: o capital, as corporações, os empreendedores 
de sucesso hão de resolver tudo e a prosperidade há de ser 
gerada para todos. 

N
ão há alternativa – já que estamos falando de 
números, de exatidões, de infalibilidade, não há 
campo para debate político, para a politização 
dessa necessidade. Eu disse números – isso 
significa que essa questão não é política, é 

técnica. A política é uma atividade suja, mesquinha, tomada 
pelos oportunistas. Distanciemo-nos do campo político e entre-
guemos a responsabilidade aos técnicos, aos matemáticos, aos 
economistas, a todos aqueles que sabem manejar as complexas 
realidades representadas por números. Esses personagens não 
são nem políticos, nem ideólogos. Podem ser tão exatos como 
seus amigos de estimação, os números. 

Alternativa? Não existe. Como você se atreve a contestar 
os números? Como um jornaleiro, um pedreiro, uma escritu-
rária, um professor de gramática, uma médica, um jogador 
de bilhar etc. ousam problematizar coisas que não entendem, 
segredos aos quais não estão iniciados, o sombrio mistério dos 
números? O grande público, o eleitor, o contribuinte, seja qual 

RealejO



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

53outubro•novembro•dezembro 2017

for o modo para a designação dessa gentalha ignorante, só 
tem um único papel nesse jogo: o de referendar, legitimar nos 
rituais da democracia dos modernos a imposição determinada 
pelos números. Isso devido ao fato de não se desejar o velho 
método de um remédio horripilante imposto por um regime 
autoritário ou por um ditador sanguinário. O que é requerido é 
que a política amarga seja aceita voluntariamente pela maioria, 
e assim, escudada por esse bom senso majoritário, acatada 
por todos.

Nada de alternativa possível, pois a dívida pública precisa 
ser paga. A temática que envolve o caso, ganha contornos dos 
mistérios da velha alquimia. Trata-se de uma espécie de pedra 
filosofal capaz de converter papel em ouro. E o metal precioso, 
por sua vez, é digitalizado, e por meio da rede mundial de compu-
tadores, ganha uma mobilidade que nenhuma fronteira política 
é capaz de deter. Lá vai ele, daqui para lá, e depois para acolá, 

às vezes passando por aqui de novo. Os contratos devem ser 
respeitados. Trata-se do polo indispensável para a dançarina 
evoluir, executar seus movimentos sensuais, atraentes, lasci-
vos. Havendo hesitação no pagamento da dívida pública, nos 
deparamos com a mais possível modalidade de apocalipse: o 
colapso do mercado financeiro global. 

destino
Desse modo, em nosso mundo contemporâneo, essa 

forma muito peculiar de mobilizar os números e esse discurso 
que nos diz, “não há alternativa, tudo o que você pode fazer é 
precisamente o que eu quero”, alcança uma dimensão antiga, 
o patamar de destino. O conceito de destino antecede a cons-
trução clara do patamar de vontade. Está escrito, traçado e os 
videntes, os profetas, todos aqueles que têm algum acesso aos 
desígnios dos deuses, podem vaticiná-lo. O modo pelo qual é 
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brandida debaixo dos nossos narizes a TINA assemelha-se à 
tirania do destino. Se não podemos discutir, se não devemos 
contestar, se só nos resta a resignação, então estamos nada 
mais nada menos do que diante de um destino. 

Os liberais-conservadores substituíram o debate público, a 
disputa, o enfrentamento de ideias, quer dizer, os recursos da 
democracia dos modernos pela velha, antiga e definitivamente 
pré-moderna categoria do destino. O conhecimento técnico, 
quando é manipulado para substituir o debate político, na ver-
dade coloca para escanteio como inconveniente, incompetente 
e trapalhão a dimensão da escolha. Isso contribui para o avanço 
do sentimento de descrédito em relação ao sistema e às 
instituições políticas. A democracia necessariamente fenece.

nAdA de novo sob o sol
Não podemos sequer dizer que a bandeira do destino 

determinista seja uma criação original dos liberais conserva-
dores contemporâneos. O destino tem um matiz de origem 
religioso, sobrenatural, o desejo dos deuses, ou de Deus. Mas 
no século XIX, uma de suas modalidades pseudo-cientifizou-
-se com o darwinismo social. A existência de um punhado de 
ricos e um oceano de pobres foi legitimada por uma forma de 
“seleção social das espécies”. Já no espectro das esquerdas, 
temos a contribuição do determinismo marxista. Afinal, a 
história convertida em ciência, segundo essa interpretação, 
nos mostra a inevitável marcha da humanidade na direção de 
um futuro socialista radioso. É o destino vermelho, inevitável, 
cientificamente determinado. 

E todo aquele que se opuser, ou é um cego, ou é um reacio-
nário ou um inimigo do povo. Para ele, instituiu-se o conceito 
de lata de lixo da história, o destino dele, de suas ideias e 
de todos que pensam como ele. Nada desviará a história de 

sua marcha. No universo do destino, tudo marcha, quer os 
números dos liberais conservadores contemporâneos, quer a 
humanidade e a história dos marxistas de botequim. No final 
das contas o que é comprometido é a nossa autonomia de 
escolha pela via do debate público. As diferentes opções são 
esmagadas pela única coisa possível a fazer. A TINA também 
marcha. A TINA nos atropela. 

A necessidAde imperiosA dA retomAdA dA dimensão de futuro
O futuro é incerto. O futuro é enigmático. O futuro é passível 

de disputa. Falar em futuro e encontrar a pluralidade. Clausewitz 
dizia, ao falar em sua teoria da guerra, que um dos elementos 
essenciais da guerra era a incerteza. E qual era, segundo o prus-
siano, o grande gerador de incerteza? Precisamente os seres 
humanos. A incerteza é humana, demasiadamente humana. 
Reside nas nossas dúvidas, nas nossas preferências, na nossa 
mortalidade, e por que não, no nosso senso de oportunidade. 
A ideia de futuro restaura essa dimensão humana da incerteza, 
que proporciona o conflito, que inscrito nas regras do jogo 
da democracia dos modernos, um conflito cujo meio não é a 
borduna, é o debate e a disputa de ideias. 

Creio que quando um historiador como Tony Judt preocupa-
-se com o “esquecimento”, exibe na verdade uma necessidade 
de combater o plano sobrenatural de destino, de inevitabilidade, 
procurando a restauração da noção humana de futuro, de 
incerteza passível de disputa. Uma superação da tirania da 
TINA, pois, com a restauração do futuro, retoma-se também 
o espaço de debate público e da política.

quer a humanidade e a história dos marxistas de botequim

O articulista é professor do Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio
scalercio@link.com.br

No universo do destino, tudo marcha,  

quer os números dos liberais conservadores contemporâneos, 
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No início de abril de 1975, depois de muito ler e reler “Reunião – 10 livros de poesia”, resolvi tentar um 
encontro pessoal com Carlos Drummond de Andrade. Na Livraria São José, um sebo que ele frequentou até 
adotar a Leonardo da Vinci como ponto de referência no Centro da cidade, ouvi que, desde 1964, Drummond 
comparecia todo sábado a uma reunião de literatos no apartamento do advogado e bibliófilo Plínio Doyle. 
Depois de perguntar a uns e outros, acabei conseguindo o endereço do local onde, com sorte, poderia dialogar, 
por alguns minutos, com o autor de “A rosa do povo”: Rua Barão de Jaguaripe, 74, Ipanema. Então, no dia 5, 
tratei de estar lá por volta das 15h30, horário em que, me disseram, Drummond costumava chegar. Só depois 
viria a saber que, muitas vezes, ele passava por lá rapidamente e seguia para outro lugar: o apartamento 
de Lígia Fernandes, sua namorada por mais de 30 anos. Localizado o prédio, fiquei de tocaia do outro lado 
da rua, e ali permaneci atento ao ir e vir das pessoas, na expectativa da chegada de Drummond, que eu só 
conhecia pela foto no livro que trazia comigo. 

Depois de aguardar por cerca de meia hora, vislumbrei, na esquina da Joana Angélica, a magra figura 
do poeta em mangas de camisa, caminhando em passos rápidos na direção do prédio. Apressei-me em 
atravessar a rua para abordá-lo antes que entrasse. Tendo comigo apenas o livro dele e inseguro quanto 
à acolhida que receberia, só consegui dizer: “Dr. Drummond!”. Ele se virou de imediato, ágil, e respondeu: 
“Sim!?”. Contei-lhe então, ali na calçada, que era estudante e leitor de sua poesia e indaguei se poderia 
autografar meu exemplar de “Reunião”. Drummond esboçou um sorriso de assentimento, e eu já lhe passava 
o livro quando a porta da garagem do edifício se abriu de repente, quebrando o silêncio reinante. De lá saiu 
um homem calvo, de expressão facial severa, que caminhou rápido em direção ao escritor consagrado, 
abraçou-o num gesto que sugeria também proteção e, solícito, o conduziu para a porta, não sem antes 
olhar para mim e, com voz áspera e tom azedo, dizer: “Vá embora, garoto! Não incomode o poeta!”. Diante 
do inusitado da situação, fiquei mudo, tanto pelo susto provocado com o aparecimento repentino daquela 
figura que interrompera, de modo abrupto, o início de uma conversa que tinha tudo para ser simpática, 
como também pela grosseria com que me tratou. Percebi no rosto de Drummond certo embaraço com a 
situação, mas, como o outro continuava com a mão em seu ombro, abraçando-o, ele se deixou conduzir.
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Ainda fiquei uns segundos ali, naquela calçada, rememorando os fatos, tentando entender 
a razão que levara aquele senhor a me tratar daquele modo. Sem decidir para onde ir, caminhei 
pelas redondezas até que deparei com um orelhão e me ocorreu telefonar a um amigo que fizera 
há pouco: o jornalista Hildon Rocha, morador na Visconde de Pirajá, 452. Ele me convidou a ir ao 
seu apartamento para conversar um pouco e fazer um lanche. Lá chegando, contei o que acabara 
de vivenciar, descrevi o homem que me tratara mal, e Hildon o identificou de imediato: era Plínio 
Doyle, o anfitrião do chamado “Sabadoyle”. Meu amigo me aconselhou a não dar importância ao 
que se passara, não sem antes comentar que muitos tinham por grosseiro a figura em questão. 
Em seguida, apanhou uma agenda sobre a mesa, examinou-a por alguns instantes e me ditou o 
telefone de Drummond, aconselhando-me que o contatasse. 

Deixei passar uns dias, criei coragem e liguei para 227-5696. Foi o próprio poeta quem atendeu 
ao telefone. Identifiquei-me como o estudante recém-chegado ao Rio que o abordara dias antes 
na Barão de Jaguaripe, ele deu a entender que lembrava de mim, mas nada comentei sobre o 
ocorrido; limitei-me a consultá-lo se poderia deixar o exemplar de Reunião na portaria do seu 
edifício para que o autografasse, adiantando que o apanharia com o porteiro na data que melhor 
lhe conviesse. Sua resposta me soou como uma reparação, e me encheu de alegria: “Não deixe 
na portaria não; venha aqui em casa, pois quero conversar com você”. E marcou o dia 20 de 
abril, um domingo, para me receber em seu apartamento, no sétimo andar do número 60 da Rua 
Conselheiro Lafayette, em Ipanema. Nem acreditei! Na hora marcada, 10 da manhã, lá estava eu 
sendo recebido, de forma gentilíssima, pelo poeta cuja obra tanto admirava. Ele próprio abriu a 
porta, estendeu-me a mão com a naturalidade de quem me conhecia há tempos, e me conduziu 
ao seu pequeno escritório, onde conversamos por quase três horas. 

E
S

T
E

N
D

E
U

-M
E

 a
 M

ã
O

 C
O

M
 a

 N
a

T
U

R
a

l
iD

a
D

E
 D

E
 q

U
E

M
 M

E
 C

O
N

h
E

C
ia

 h
á

 T
E

M
P

O
S

nOStalgIa



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

59outubro•novembro•dezembro 2017

Durante minha permanência ali, pude notar que tudo era muito organizado e limpo, com os livros 
em sua maioria encadernados; Drummond só possuía no local o essencial a seu trabalho como cronista 
semanal no Jornal do Brasil – onde escrevia, havia mais de uma década, às terças, quintas e sábados. 
Também me chamaram atenção as fotos de família emolduradas em sua mesa de trabalho, junto com 
recortes de jornais com marcações a caneta, e a máquina de escrever, cujo aspecto deixou-me a 
impressão de ter sido adquirida há pouco, tal o seu estado de conservação. Em todo o tempo em que 
permaneci na companhia de Drummond ele se mostrou atencioso e cordial. Perguntou onde eu tinha 
nascido, onde estudava, o que estava lendo no colégio; comentou que o trabalho de cronista exigia 
muito dele, embora só escrevesse sobre o que queria, e, por fim, autografou meu exemplar de “Reu-
nião”. De um jato, e quase sem tirar a caneta do papel, escreveu como dedicatória uma quadra – que 
penso ser inédita, pois não a encontrei em sua obra reunida: “Os fazendeiros do ar... eles semeiam/
roças de pura ausência, e o estranho gado/que pela noite adentro ainda campeia/é um lembrar do 
futuro, já passado”. 

Ao longo de nossa conversa, eu passeava os olhos pelas estantes ao meu alcance, e lá vi obras de 
autores que então desconhecia, entre eles Apollinaire, Baudelaire, Léautaud (vários volumes do seu 
diário), Mauriac e Valéry. Um tanto encabulado, comentei que não havia compreendido integralmente 
o ensaio de Antonio Houaiss que abria o “Reunião”. Drummond riu e falou: “Não se preocupe com 
isso. Eu também não entendi tudo o que está lá”. Perguntei se nunca pensara em se candidatar à 
Academia Brasileira de Letras, e respondeu: “Não, nunca. Tenho amigos ali, e alguns já me sondaram, 
mas prefiro ficar no meu canto. Na última vez em que o Abgar Renault me falou nesse assunto, eu 
disse que da ABL quero mesmo é que voltem a publicar livros, como fez o Afrânio Peixoto quando 
esteve na presidência da instituição, e que editem um dicionário da língua portuguesa como o da Real 
Academia Española”. Então se levantou, apanhou numa estante o Diccionario de la Lengua Española, 
encadernado em couro marrom, abriu numa página e, dando a impressão de examinar uma abonação 
qualquer, comentou que a obra lhe era muito útil, e que a consultava com frequência. C

O
M

E
N

T
O

U
 q

U
E

 O
 T

R
a

b
a

l
h

O
 D

E
 C

R
O

N
iS

T
a

 E
x

ig
ia

 M
U

iT
O

 D
E

l
E



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

60

Também foi gentil ao me mostrar algumas raras edições encadernadas, entre elas 
a primeira de “Alguma poesia”, que marcou sua estreia em 1930, e cuja tiragem, de 
apenas 500 exemplares, ele mesmo pagou. Perguntei se frequentava os sebos da 
cidade, e me contou que já não fazia isso como antigamente, mas vez por outra ia 
à Livraria Brasileira, no prédio Avenida Central. Depois ressaltou que recebia muitos 
livros mas, por falta de espaço, doava o que podia; frequentemente mandava caixas 
deles para uma biblioteca mantida pelo escritor Orígenes Lessa, em Lençóis Paulista, 
cidade natal do autor de “O feijão e o sonho”. Indaguei-lhe como organizava seus 
volumes de crônicas e ele me garantiu que isso acontecia naturalmente: ia guardando 
os recortes de jornal e, quando tinha um número suficiente, fazia a seleção e enviava 
à editora José Olympio. Numa carta a José Guilherme Merquior, em 11 de dezembro 
de 1972, Drummond faz uma declaração que merece ser transcrita aqui, tanto pelo 
seu ineditismo, quanto pela sinceridade com que se expressa:

 
“(...) Não sei se você estará certo no que diz sobre minhas crônicas, muito embora sinta muita 

satisfação em ver assim valorizado meu trabalho de jornal. A verdade é que não pretendo 

ir além do entretenimento matinal do leitor, e se o consigo, fico em paz comigo mesmo. 

Considero esse trabalho estritamente profissional, e procuro fazê-lo corretamente, mas sem 

ilusões quanto à sua durabilidade e ao seu teor literário. Mas então – perguntará você – por 

que diabo o reúne em livro? Bem, a razão é que o público brasileiro manifesta certo interesse 

momentâneo – talvez hoje um pouco menor do que há alguns anos – por esse gênero de 

amenidades, e ele tem servido ao ensino de Português vivo nos colégios. Isso resulta em livro, 

e em algum lucro pecuniário para o cronista, que não é acionista da Petrobras e precisa viver...”
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Lá pelo meio da conversa, Drummond voltou a se levantar, pegou um volume da Enciclopédia 
Delta Larousse na estante atrás de mim, e me mostrou o tipo de atualização que costumava 
fazer nela: quando lia algo interessante nos jornais, ou se alguém morria ou publicava um livro 
importante, ele ia ao verbete correspondente à pessoa ou ao tema e inseria ali, com sua letra 
miúda e firme, a informação recente. Era, como se vê, minucioso, atento a tudo, com propensão 
a arquivista em relação ao que dizia respeito a seu métier. 

Falamos até de aniversário, dada a coincidência de sermos do mesmo mês de outubro, e ele 
observou que sentia desconforto com comemorações: admirava os amigos que gostavam de 
festa mas, por ser um tímido, sempre optou por ficar quieto no seu canto. Recentemente, tive a 
confirmação do que ele me disse então, ao tomar conhecimento de uma carta, inédita, escrita 
por Drummond, em 7 de novembro de 1977, ao poeta e pintor José Paulo Moreira da Fonseca, 
na qual sintetiza com precisão esse seu sentimento gauche: 

“Meu querido José Paulo,

Ainda não me acostumei, não digo a envelhecer, mas a tirar do tempo motivos de comemoração. A velhice 

não se recusa: aceita-se com a passível serenidade. Mas celebrar o feito de estar mais velho, isso ainda 

não aprendi. (...) Então, os amigos vêm e nos ajudam a transformar em alegria íntima o que parecia ato 

forçado. É uma ajuda providencial, pois do contrário seríamos simplesmente notícia, motivo de reportagem e 

curiosidade pública. (...) Você tem sido um desses amigos salvadores, pela reiteração do afeto participante, 

nobre e cheio de pureza”. (...) 

O tempo passou rápido nessa manhã em companhia de Drummond, e a conversa só se 
encerrou quando ouvi uma voz de comando dizer, à distância: “Carlos, o almoço está na mesa!”, 
o que entendi como um sinal para eu ir embora. Ao me despedir dele, vi, no meio da sala pouco 
iluminada, sua mulher, d. Dolores, a quem cumprimentei de longe, mas ao meu “bom dia” ela 
respondeu apenas com um leve movimento de cabeça.
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A partir de então, passei a encontrar o filho ilustre de Itabira nos mais diversos lugares. Afora 
isso, quando uma crônica sua me tocava, eu ligava para cumprimentá-lo. Ele agradecia, mas 
nunca esticou conversa ao telefone. Lembro-me dele na sede da José Olympio, na Rua Marquês 
de Olinda, em Botafogo, onde costumava se demorar na sala de Daniel Pereira, irmão de J.O., 
que cuidava da produção da casa. Foi ali que deixou para mim, em 11 de agosto de 1975, dois 
livros seus: a 2a edição de “Boitempo” e “A falta que ama”, com a dedicatória: “José Mario: o 
velho mineiro na fase das memórias deixa aqui um abraço para você, que ainda não está colecio-
nando lembrança”; e “As impurezas do branco”, em que escreveu: “Para José Mario, com toda a 
simpatia do Carlos Drummond” (este exemplar, infelizmente, me foi roubado). Ainda na editora 
José Olympio, presenciei uma conversa amistosa sua com Gilberto Mendonça Telles, autor de 
“Drummond – A estilística da repetição”; e, no começo dos anos 80, compareci à animada noite 
de autógrafos coletiva de que participou, ao lado da filha Maria Julieta. 

No final da década de 70, mais de uma vez o observei à distância, na entrada do Palácio 
Capanema, na Av. Graça Aranha, atento aos elevadores, inquieto, movendo-se de um lado para 
outro, à espera de Lígia, que lá trabalhava. Quando Drummond a via chegando ao seu encontro, 
punha-se de imediato a andar na direção da Araújo Porto Alegre; dali entravam pela México, 
e a seguir pegavam a Almirante Barroso até o edifício Marquês de Herval, na Rio Branco, em 
cujo subsolo funcionava a Livraria Leonardo da Vinci. Sempre me chamou a atenção, nas vezes 
em que presenciei esse ritual, o fato de Drummond não fazer nenhum afago ou cumprimento 
à chegada da namorada, certamente por pudor de externar intimidade em público, ou medo 
de ser fotografado. Ele nem mesmo andava ao lado de Lígia, mas um passo ou dois adiante, e 
assim iam até à Leonardo da Vinci. Lá falei com ele diversas vezes, rapidamente, porém nunca 
ouvi a voz de Lígia. 

A dona da livraria, d. Vanna Piracini, a quem Drummond estimava e com quem conversava 
muito – diziam até que fora apaixonado por ela – ficava atenta: quando via alguém desconhe-
cido puxando papo com o poeta, levantava-se, encostava no desavisado e pedia que não o 
incomodasse. Drummond tinha por hábito examinar com Lígia as mesas de livros na primeira 
sala, dando voltas em torno delas, enquanto faziam comentários inaudíveis aos demais. Certa 
ocasião, encontrei o casal na segunda sala da livraria, sentado num banco de forro preto, rente 
à vitrine que dava para o corredor; alheios a tudo, folheavam com atenção um livro de grande 
formato, apoiado sobre as pernas. Mesmo à distância – pois diante da cena ninguém ousava se 
aproximar – ficava evidente que o poeta e sua musa estavam ali de namorico. 
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Na mesma Leonardo da Vinci, onde costumava fazer suas encomendas e consultar 
catálogos de editoras internacionais à procura de livros que o interessavam, cheguei a ver 
Drummond trocando impressões sobre temas da política com o cartunista Álvarus, coleciona-
dor de livros de desenhos eróticos, matéria que o poeta apreciava e consumia; conversando 
com Guilherme Figueiredo, que ali fora em busca de um ensaio de Valéry sobre a dança; ou 
folheando, em companhia do artista gráfico Salvador Monteiro, a quem tinha em alto conceito, 
um volume com gravuras de Aubrey Beardsley.

Lembro ainda, vividamente, de sua presença incentivadora – e a de outro mineiro tam-
bém ilustre, Juscelino Kubitschek – no lançamento de “Bagagem”, livro de estreia de Adélia 
Prado, edição da Imago, numa galeria da Praça Nossa Senhora da Paz, quase na esquina da 
Barão da Torre, em Ipanema. Ele não só escreveu sobre a poesia de Adélia como fez questão 
de recebê-la, com seu marido José de Freitas mais o editor e amigo Pedro Paulo de Sena 
Madureira (que a seguir iria trabalhar na Nova Fronteira), para drinques e comidinhas em seu 
apartamento. Recordo ainda das vezes em que o encontrei, no fim da tarde, no “frescão”, o 
ônibus com ar condicionado que se apanhava na Av. Erasmo Braga, rumo a Ipanema; numa 
delas, tinha como companhia um pequeno livro sobre Rembrandt editado pela Skira. Também 
na Livraria Folhetim, que, na segunda metade dos anos 70, funcionava numa galeria da Rua 
Prado Júnior, em Copacabana, o vi em conversa fraterna com Affonso Romano de Sant’Anna e 
Marina Colasanti, por ocasião do lançamento de um dos volumes das memórias de Pedro Nava.
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Encontrei-o em 1980, com d. Dolores, barba por fazer, no velório de Vinicius de Moraes no 
São João Batista, onde vi Tônia Carrero afagando, ternamente, a cabeça do morto; em 1982, 
por ocasião de seu octogésimo aniversário, na sede da Nova Fronteira, quando, por interferência 
de Maria Julieta, Otto Lara Rezende e Pedro Paulo, aceitou dar longa entrevista a Leda Nagle 
e Teresa Walcacer, gravada para a TV Globo na sala de Sérgio Lacerda, o principal sócio da 
editora; na Biblioteca Nacional, de pé ao lado de José Guilherme Merquior, que o saudou de 
improviso pelos seus 80 anos; alegre e elegante, em junho de 1983, conversando com Antônio 
Carlos Villaça, Fernando Sabino e Pedro Paulo no apartamento de Pedro Nava, na Rua da Glória 
170/702, na festa de 80 anos do admirável memorialista... Em todas essas ocasiões, penso 
ter achado o momento certo para cumprimentá-lo, ou comentar sobre algum recente escrito 
seu. Ele agradecia, atencioso, mas algo no tom de sua voz sinalizava desconforto com o mais 
mínimo elogio a um poema ou crônica sua. Drummond era reservado e fugidio, e, pelo que 
soube depois, só se mostrava realmente à vontade no trato com as mulheres. 

Os anos se passaram, e continuei acompanhando o que Drummond publicava em livros e 
jornais, afora as notícias que me chegavam dele por intermédio de amigos comuns. Com sua 
filha Maria Julieta, cujo olhar sempre me pareceu exalar uma contida melancolia, conversei em 
diversas ocasiões, principalmente em lançamentos de livros aos quais ela costumava comparecer 
com o namorado, o escritor Otávio Mello Alvarenga, que mais tarde escreveu sobre Drummond 
num tom que desagradou a muitos amigos e admiradores do poeta. 
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Já em relação a Plínio Doyle, me mantive à distância, evitando as rodas onde, porventura, ele estives-
se. Nos lançamentos da José Olympio, meu radar permaneceu sempre atento à sua aproximação, pois 
ele era frequentador assíduo da editora. Nunca me animei a lhe propor qualquer diálogo, embora com o 
tempo tenha adquirido suficiente informação sobre sua contribuição meritória à nossa história literária por 
intermédio da criação do Arquivo-Museu de Literatura Brasileira, na Casa de Ruy Barbosa, onde desde 
1989, por determinação sua, se encontra a preciosa biblioteca que construiu ao longo da vida. 

Ironicamente, em 1996, quando reeditei “D. João VI no Brasil”, 51 anos depois da 2a edição pela José 
Olympio, soube que ele aplaudiu a iniciativa, mostrou-se curioso a meu respeito, e encarregou a escritora 
Maria José de Queiroz de me transmitir o convite para ir, num sábado próximo, ao seu agora histórico 
“Sabadoyle”. À minha amiga e editada pedi que transmitisse meu agradecimento pelo convite, mas lá 
não fui, posto que continuava forte em mim o eco da frase indelicada com que me brindou à porta de seu 
edifício, no distante abril de 1975, apenas porque eu ousara abordar Drummond em busca de um pouco 
de conversa e de um autógrafo no meu exemplar de sua poesia reunida. 

O autor é editor da Topbooks
jmp0123@gmail.com
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dois desses objetivos dizem respeito a instituições políticas e 
militares de regimes que sucederam a governos autoritários. 
São os seguintes: “Fazer recomendações para a reparação e 
para reformas voltadas para a prevenção de abusos no futuro; 
e promover a consolidação democrática.”2

Nosso objetivo neste documento é avaliar o impacto do 
processo da CNV no apoio às Forças Armadas por parte do 
governo civil que assumiu o poder no Brasil em 1985, após 21 
anos de governo militar; incluindo ao órgão sucessor do Serviço 
Nacional de Informações (SNI). Em algumas democracias mais 
recentes, como a Argentina e Portugal, a situação legal e finan-
ceira das Forças Armadas e das agências de inteligência nos 
regimes civis atuais pode ser mais bem explicada como uma 
reação, ou uma resposta, a abusos cometidos por militares, no 
caso da Argentina, e pela Polícia Internacional e de Defesa do 
Estado, no de Portugal.3 A principal questão levantada neste 
documento é se o processo que levou à criação da CNV, que 
trouxe à luz e divulgou os abusos contra os direitos humanos 
cometidos durante o regime militar de 1964-85, seria respon-
sável pela situação legal e financeira das Forças Armadas e do 
sucessor do SNI, a Agência Brasileira de Inteligência (Abin).

AsfiXiA finAnceirA
É amplamente reconhecido que, no Brasil, as Forças 

Armadas e a Abin contam com recursos muito limitados. 
Abaixo comparamos o orçamento da Defesa brasileiro com 
os do BRICS, grupo do qual o Brasil faz parte, e com os dos 
membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações 
Unidas, no qual o país aspira ingressar.

tAbelA 1
brAsil, pAíses do brics e nAções integrAntes do conselho de segurAnçA  
dAs nAções unidAs: pib e orçAmentos de defesA, 20134

nAção pib (bilhões de us$) orçAmento de defesA (bilhões de us$) percentuAl do pib gAsto com defesA

Brasil 2.348 32 1,39%

China 9.563 165 1,73%

França 2.772 53 1,92%

Índia 2.044 46 2,26%

Federação Russa 2.209 68 3,12%

Reino Unido 2.596 58 2,27%

Estados Unidos 17.024 582 3,42%

cOntRaInfORMaçãO

Os militares no Brasil são limitados em termos de esfera 
de ação e de acesso a recursos financeiros. Em algumas 
democracias mais jovens, as restrições impostas a eles são 
uma resposta às violações aos direitos humanos ocorridas 
durante regimes autoritários. No Brasil, apesar de o processo 
de “identificação e acusação” ter levado à criação da Comis-
são Nacional da Verdade e à divulgação do seu relatório em 
dezembro de 2014, neste documento argumentamos que a 
situação de escassez de recursos das Forças Armadas é mais 
bem explicada por motivações político-eleitorais.

De acordo com uma edição recente da revista Latin 
American Perspectives “Uma segunda onda de mobilizações 
pelo resgate da memória, da verdade e da justiça se espalhou 
na América Latina desde a virada do século.”1 O momento, 
portanto, pode ser propício para uma revisão do impacto do 
processo que levou à criação da Comissão Nacional da Ver-
dade (CNV) e se seguiu à divulgação do seu relatório de mil 
páginas em dezembro de 2014. É amplamente reconhecido 
que comissões da verdade são criadas com vários objetivos. 
Segundo Eric Wiebelhaus-Brahm, tomando como base um 
relatório do Secretário-Geral das Nações Unidas, de 2004, 
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No caso específico da Abin, os recursos alocados são 
mínimos. O orçamento da Agência em 2014 foi de R$ 528 
milhões, o equivalente a cerca de US$ 206 milhões. Para fins 
de comparação, o orçamento do Colégio Pedro II (uma escola 
pública do Rio de Janeiro) foi de R$ 469 milhões; o da Univer-
sidade Federal do Rio Grande do Norte foi de R$ 1,187 bilhão; 
e do Ministério do Esporte R$ 3,256 bilhões.5 Além disso, de 
acordo com o inciso XII do Artigo 5º da Constituição de 1988, 
“é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações 
telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, 
no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma 
que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou 
instrução processual penal”. E, conforme posteriormente 
determinado pela Lei 9.296, de 24 de julho de 1996, a Abin 
não pode fazer escutas telefônicas, tendo que depender, para 
isso, da Polícia Federal. 

Tal dependência tem sido a fonte dos principais escândalos 
envolvendo a Abin na última década, associando a Agência, na 
mente do público, aos tristes tempos do SNI. Ademais, a Abin 
não é subordinada diretamente à Presidência da República, e 
sim ao Gabinete de Segurança Institucional. O recrutamento é 
realizado por concurso público, o que o torna inespecífico, e os 
afastamentos ocorrem da mesma forma que em outros órgãos 
brasileiros para os quais a confidencialidade não é relevante.

A transição do regime militar para o regime democrático 
atual foi intensamente negociada. Várias questões tiveram de 
ser resolvidas antes que a ela pudesse acontecer. Entre as 
principais estava a aprovação da Lei da Anistia, em 1979, a qual 
garantia que nenhuma repercussão legal aconteceria, uma vez 
que os militares passassem o poder aos civis. Ela “...garantia 
‘anistia total e irrestrita’ a todos os indivíduos envolvidos em 
crimes politicamente motivados durante a ditadura, incluindo 
tortura, sequestros e homicídios.” 6 À época a Lei da Anistia 
foi uma exigência fundamental para a transição democrática 
no Brasil. Desde então, no entanto, tem havido vários ques-
tionamentos quanto à sua constitucionalidade.

O governo militar transferiu o poder para os civis em 1985, 
e em 1988 uma nova Constituição Brasileira foi promulgada. A 
nova Carta Magna afetou o entendimento de muitos advogados 
sobre a Lei da Anistia. Segundo Tang, alguns advogados acre-
ditavam que os princípios da “nova Constituição deveriam ter 
uma primazia cronológica e hierárquica sobre a Lei da Anistia, 
de forma a limitar a sua abrangência e, em última instância, 

anular seus efeitos para quaisquer crimes envolvendo graves 
violações dos direitos humanos.” 7

A primeira análise das violações dos direitos humanos 
cometidas durante o regime militar aconteceu mesmo antes 
da transição democrática, promovida pela Arquidiocese de 
São Paulo. O projeto foi denominado “Brasil: Nunca Mais”. 
Como parte daquela iniciativa, no fim dos anos 1970 e início 
da década de 1980, advogados investigaram os alegados 
crimes cometidos pelo governo brasileiro naquele período. 
Significativamente, o projeto foi postergado para depois da 
transferência de poder para os civis, em março de 1985, de 
forma a não impactar negativamente o processo de transição. 
De acordo com uma publicação do United States Institute of 
Peace, o projeto não tinha um mandato legalmente definido, 
e suas recomendações foram vagas, mas concluiu que “a 
tortura foi uma parte essencial do sistema de justiça militar e 
que as autoridades judiciais estavam cientes de que a tortura 
era utilizada para extrair confissões”.8

D evido à pressão de entidades nacionais e interna-
cionais, uma lei foi aprovada, em 1995, criando a 
Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos 
Políticos (CEMDP), supervisionada pela Secretaria 
Especial dos Direitos Humanos da Presidência 

da República (criada em 1997 para promover a proteção 
dos direitos humanos), pela Comissão da Anistia (criada em 
2001 para promover a reparação financeira para as vítimas de 
perseguições políticas)9 e pelo Ministério da Justiça. A CEMDP 
é composta por “funcionários de vários órgãos públicos ou 
ministérios, por um lado, e de representantes da sociedade civil 
escolhidos de acordo com seu notório conhecimento sobre o 
tema e compromisso com os direitos humanos, por outro.” 10 
Aprovada pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, 
e supervisionada pelo ministro da Justiça, a CEMDP foi um 
importante passo no longo e moroso processo que, por sua 
vez, levou à criação da Comissão Nacional da Verdade, porque 
o governo estava, de fato, reconhecendo que os governos mili-
tares haviam cometido violações dos direitos humanos. Como 
resultado da CEDMP, famílias afetadas pelos abusos cometidos 
pelo governo militar puderam requisitar atestados de óbito e 
receberam indenizações. Os 11 anos de trabalho da CEDMP 
culminaram com a publicação, em 200711, do livro “Direito à 
Memória e à Verdade“, sendo a primeira declaração oficial do 
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Estado brasileiro que acusava diretamente os militares por 
“tortura, estupro, desmembramento, decapitação, ocultação 
de cadáver e assassinato de opositores do regime que já 
estavam aprisionados, e, portanto, impedidos de reagir.”12

Em 2007, o Secretário de Direitos Humanos, Paulo Van-
nuchi, criou um programa intitulado “Memórias Reveladas”, 
que envolvia iniciativas educacionais, monumentos, mostras 
em museus e um relatório oficial sobre violações dos direitos 
humanos. O programa, junto com o livro “Direito à Memória 
e à Verdade”, focou primeiramente nas vítimas de tortura e 
mortos. De acordo com Schneider, “essas últimas ‘políticas 
de memória’ culminaram com o debate corrente sobre a 
Comissão da Verdade”13

E m 2009, o Programa Nacional de Direitos Humanos 
(PNDH) foi implementado pelo presidente Luís Inácio 
Lula da Silva. O PNDH propunha a criação de uma 
comissão de direitos humanos para investigar crimes 
relacionados à ditadura militar e uma revisão da Lei 

da Anistia. O Programa imediatamente enfrentou a oposição do 
então ministro da Defesa, Nelson Jobim, bem como dos três 
chefes das Forças Armadas, que ameaçaram renunciar aos 
seus cargos se o governo Lula fosse adiante com a proposta. 
Jobim alegou que a Comissão era tendenciosa, pois só focava 
nos crimes cometidos pelos militares, e não nos praticados 
pela resistência armada ao regime militar.14

Assim, o PNDH foi modificado e a proposta para a Comis-
são Nacional da Verdade foi editada para atender às conside-
rações do ministro Jobim e dos comandantes militares. Se, 
por um lado, a nova versão da CNV acalmou os seus ânimos, 
por outro desagradou às organizações de defesa dos direitos 
humanos por, segundo elas, ter perdido a sua força. Ativistas 
de direitos humanos esperavam a imposição de medidas 
punitivas para aqueles que haviam cometido atos criminosos 
segundo a Comissão. De acordo com Tang, por conta da 
influência dos líderes militares e da sustentação da Lei da 
Anistia pelo Supremo Tribunal Federal (STF), essa expectativa 
não se concretizou. Ainda segundo Tang, a decisão do STF de 
abril de 2010 teve um grande impacto no progresso da luta 
dos ativistas de direitos humanos pela punição de líderes 
militares do passado.15

Em abril de 2010, o STF reconheceu a constitucionalidade da 
Lei da Anistia. A ação havia sido movida pela Ordem dos Advo-

gados do Brasil (OAB), que alegava que ela estava em conflito 
direto com a Constituição de 88. A Ordem requisitou uma revi-
são constitucional de normas pré-constitucionais, reivindicando 
que a Constituição tinha hierarquia cronológica e hierárquica 
sobre a Lei da Anistia. O STF rejeitou o pedido da OAB sobre 
várias bases. Em primeiro lugar, a Lei da Anistia não era voltada 
para o controle de ações futuras, mas antes representava uma 
decisão política tomada para por fim a disputas relacionadas à 
legalidade de condutas que haviam sido adotadas no passado 
por ambas as partes. Era um fait accompli muito antes de a 
Constituição ter sido escrita. Ademais, a Lei da Anistia havia 
sido expressamente reafirmada na Emenda Constitucional nº 
26, de 1985, que marcava a transição do regime militar para o 
civil. Então, também, diferentemente de outras leis de anistia 
latino-americanas, a brasileira era um acordo político apoiado 
de forma geral pela sociedade brasileira, e não imposta por 
ex-ditadores tentando evitar perseguições.

Complicando ainda mais o debate jurídico, a Corte In-
teramericana de Direitos Humanos decidiu, em dezembro 
de 2010, que a Lei da Anistia era ilegal.16 Em seu parecer, 
revisou a compatibilidade da Lei com a Convenção Americana 
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de Direitos Humanos, ratificada pelo Brasil. Fundamentada na 
legislação e jurisprudência internacionais, a Corte concluiu 
que “as disposições da Lei da Anistia que impedem as inves-
tigações e punição de graves violações dos direitos humanos 
são incompatíveis com a Convenção Americana e carecem de 
efeito legal, e como tal, não podem continuar a representar 
um obstáculo para a investigação dos fatos.”17

Depois das várias concessões e alterações, o PNHD foi 
aprovado pelo Congresso em outubro de 2011, sendo imedia-
tamente assinado pela então presidente Dilma Rousseff.18 A 
Comissão foi composta por sete membros e 14 colaboradores 
revisando informações e evidências relacionadas a violações 
dos direitos humanos ocorridas entre 1946 e 1988.19 Em 10 
de dezembro de 2014 a CNV divulgou um relatório de mil 
páginas sobre violações dos direitos humanos cometidas por 
forças de segurança durante o regime militar. Destaque-se 
que a Comissão identificou 434 indivíduos que tinham sido 
assassinados ou haviam desaparecido, 33 restos mortais, e 
os nomes de mais de 337 culpados.20

No entanto, a questão principal deste artigo é se o pro-
cesso que levou à criação e às descobertas da Comissão da 
Verdade resultou, como em outras democracias, na situação 
atual em que as Forças Armadas e a Abin se encontram rela-
tivamente fracas e minimamente financiadas. Ou, usando os 

mesmos termos que Eric Wiebelhaus-Brahm acima, sobre as 
instituições que envolvem regimes que sucedem a governos 
autoritários: “Fazer recomendações para a reparação e para 
reformas voltadas para a prevenção de abusos no futuro; 
promover a consolidação democrática.”

Argumentamos que não. Na verdade, a explicação para 
a debilidade do setor de segurança nacional e de Defesa 
encontra-se primeiramente na natureza da política eleitoral 
no Brasil. Revisaremos a seguir quatro pontos principais, 
todos relacionados à política eleitoral, que nos levam a achar 
a análise de Wendy Hunter em “Eroding Military Influence in 
Brazil: Politicians Against Soldiers” mais convincente do que 
aqueles que consideram arranjos institucionais de poder em 
grande medida estáticos. Como ela afirma “políticos racionais 
atraídos pelos incentivos desencadeados pela competição 
eleitoral serão, de fato, tentados a diminuir o nível expandido 
de prerrogativas militares que resultaram do longo período de 
governo militar e que sobreviveram à transição”.21 Seu livro foi 
publicado em 1997, e, desde então, os políticos não só res-
tringiram tais prerrogativas, mas foram além, apropriando-se 
das muitas oportunidades de ganhos pessoais oferecidas pelo 
controle do aparelho estatal no Brasil. Algum entendimento 
da atuação da Assembleia Constituinte é necessário para 
compreender esse processo de apropriação.

tAbelA 2
prerrogAtivAs selecionAdAs dos militAres como instituição em um regime democrático, brAsil de 1946 A 2014

prerrogAtivA

stepAn
1946-1964 
(governo 

civil)

stepAn
1969-1972

(repressão 
intensA)

stepAn
1974-1979

(AberturA 
controlAdA)

stepAn
1985-87

(trAnsição 
democráticA)

Autores
2016

(consolidAção 
democráticA)

1 Papel independente constitucionalmente 
sancionado dos militares no sistema político Alta Alta Alta Alta Baixa

2 Relação dos militares com o chefe do Executivo Moderada Alta Moderada Moderada Baixa

3 Coordenação do setor de Defesa Alta Alta Alta Alta Moderada

4 Participação dos militares da ativa no núcleo do 
governo (ministérios) Alta Alta Alta Alta Baixa

5 Papel de legislatura Moderada Alta Alta Alta Baixa

6 Papel dos servidores civis de carreira ou civis 
indicados politicamente Alta Alta Alta Alta Moderada

7 Papel na Inteligência Moderada Alta Alta Alta Moderada

8 Papel na polícia Moderada Alta Alta Moderada Moderada

9 Papel nas promoções militares Moderada Alta Moderada Alta Moderada

10 Papel nas estatais Moderada Alta Alta Moderada Baixa

11 Papel no sistema jurídico Moderada Alta Alta Alta Baixa
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políticA como sempre
Em 28 de maio de 2016, o recém-empossado ministro da 

Defesa, Raul Jungmann, concedeu longa entrevista ao jornal 
O Estado de S. Paulo. Ele mal tocou em questões ligadas aos 
militares ou à Defesa, praticamente só exaltando a neutrali-
dade dos militares na caótica situação política. No entanto, 
destacou um importante aspecto da política brasileira: embora 
a Constituição brasileira tivesse fortalecido as instituições 
responsáveis pela prestação de contas, a política não havia 
mudado. Segundo ele, a política é refém de si mesma.22

Tais observações, feitas por um político experiente, por 
duas vezes foi ministro e deputado federal, nos permitem 
compreender melhor a situação das instituições de segurança 
e o impacto da CNV.

A cadêmicos que estudam o processo de elabora-
ção da Constituição de 88 e o documento final 
são extremamente críticos. Um argumenta que 
a Carta não representou um “acordo de elites” 
garantindo a consolidação democrática, como foi 

o caso na Espanha, por exemplo.23 Já o professor de Direito 
Keith S. Rosenn afirma o seguinte: “O processo pelo qual a 
Constituição brasileira de 1988 foi adotada praticamente ga-
rantiu que o produto final fosse uma miscelânea de disposições 
inconsistentes e confusas”.24 Apesar dos 245 artigos e 70 
disposições transitórias, os autores não conseguiram resolver 
questões primordiais, como, por exemplo, se o Brasil seria uma 
monarquia ou uma república, e, no caso da última, presidencial 
ou parlamentar. Essas decisões fundamentais foram deixadas 
para um referendo, ocorrido em 1993, cujo resultado foi uma 
república presidencialista. Os constituintes, que foram os 
559 membros do Congresso Nacional, mantiveram intactos 
tanto os defeitos institucionais do sistema político quanto as 
extensas prerrogativas das Forças Armadas que governaram 
o país entre 1964 e 1985. Se, por um lado, esses defeitos 
mantêm-se até o presente, já que o sistema é, como afirmou 
Jungmann, refém de si mesmo, as prerrogativas das Forças 
Armadas foram reduzidas e os poderes dos próprios políticos, 
bem como as oportunidades de busca de ganhos em causa 
própria, aumentaram.

A Constituição de 1988 nada mudou com relação às insti-
tuições políticas que colocam os mesmos 559 parlamentares 
na posição de escrever a Constituição, e fez mínimas mudan-

ças nos 28 anos que se seguiram. Como afirma Rosenn, “A 
Assembleia Constituinte também não fez nada para reformar 
o mau funcionamento do sistema político-partidário, que é 
um dos piores do mundo”.25 Eles não estabeleceram um nú-
mero mínimo de votos para que um partido seja reconhecido, 
resultando na situação atual, com 35 partidos políticos de 
nível nacional, com 19 deles representados na Câmara dos 
Deputados. Não mudaram o sistema de lista aberta e de voto 
proporcional, no qual cada estado é um único distrito, em 
geral, com múltiplos membros, nem a grande falha de repre-
sentação pela qual todos os estados e o Distrito Federal têm 
três senadores, nem a disposição que estipula que todos os 
estados, independentemente do tamanho da sua população, 
teriam um mínimo de oito e um máximo de 70 deputados.

Uma profunda revisão da Constituição estava prevista para 
acontecer em 1993, que exigiria só uma maioria absoluta dos 
deputados. Mas ela nunca foi realizada. Em vez disso, apenas 
revisões menores foram feitas. Ao analisarmos as várias inicia-
tivas de revisão da Constituição entre 1988 e hoje, verificamos 
que elas resultaram em muito pouco.

diminuição dAs prerrogAtivAs dos militAres
Muitos estudiosos brasileiros e estrangeiros detalham as 

extensas prerrogativas das Forças Armadas que resultaram 
da transição negociada do regime militar para o civil, e a de-
pendência delas por parte do presidente Sarney durante seu 
mandato de cinco anos (1985-90) como o primeiro presidente 
civil em 21 anos. O trabalho mais extenso sobre esse tópico é 
o “Rethinking Military Politics: Brazil and the Southern Cone”, 
de Alfred Stepan, em que o autor argumenta, ao descrever 11 
prerrogativas, que o Brasil pouco progrediu entre os governos 
militar e civil. Stepan classificou as prerrogativas militares 
como ALTAS no país; de fato, mais altas do que em outros paí-
ses que analisou, que incluíram Argentina, Espanha e Uruguai.26

Hoje, 29 anos depois, se examinarmos essas 11 prerroga-
tivas encontraremos uma situação muito diferente, em que a 
maioria delas é BAIXA. Vemos, em todos os casos, uma grande 
ênfase em instrumentos legais – a Constituição de 88 e leis 
subsequentes, com os brasileiros procurando superar o funcio-
namento arbitrário e, dito generosamente, formalmente legal do 
regime militar. E os mecanismos de controle civil, que afetam 
as prerrogativas, se estendem por toda a burocracia pública do 
Brasil. A seção seguinte examina as 11 prerrogativas militares.
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Prerrogativa nº 1: Papel independente constitucional-
mente sancionado dos militares no sistema político. Hoje a 
classificação é baixa. Muitas das mudanças nas prerrogativas 
militares resultam da criação, pelo presidente Fernando Hen-
rique Cardoso, em 1999, de um Ministério da Defesa liderado 
por um civil. Atualmente as Forças Armadas não têm mais 
classe ministerial, estando subordinadas ao Ministério da 
Defesa, criado pela Lei Complementar nº 97, de 9 de junho 
de 1999. O fato de a mudança ter sido processada por uma 
Lei Complementar é muito importante, pois esse tipo de lei 
deve ser aprovado tanto pelo Senado quanto pela Câmara 
dos Deputados por maioria absoluta, ou seja, 50% dos votos 
mais um, (o que significava 257 de 513 na Câmara e 42 de 
81 no Senado), e, depois, assinada pelo presidente. Mais 
recentemente, os poderes do Ministério da Defesa foram 
expandidos e mais especificados na Lei Complementar 136, 
de 25 de agosto de 2010.

Prerrogativa nº 2: Relação dos militares com o chefe do 
Executivo. Também é baixa nos dias de hoje. Desde 1985 
todos os presidentes do Brasil são civis e desde então são 
eleitos, como os governadores dos estados, pela população 
a cada quatro anos.

Prerrogativa nº 3: Coordenação do setor de Defesa. Os mi-
litares mantêm prerrogativas moderadas nessa área, devido ao 
pequeno número de civis no Ministério da Defesa. Desde que a 
coordenação no setor é definida pelos documentos centrais so-
bre a defesa nacional, são os civis que assumem a liderança. Tal 
responsabilidade é claramente definida pela Lei Complementar 
136, de 25 de agosto de 2010, ressaltando-se que a Estratégia 
Nacional de Defesa (END) era de responsabilidade de dois civis: 
o ministro da Defesa, Nelson Jobim, e o ministro de Assuntos 
Estratégicos, Mangabeira Unger. De acordo com um experiente 
observador do Brasil, “a END é a mais significante expressão 
do controle civil sobre os militares no Brasil”.27

Prerrogativa nº 4: Participação dos militares da ativa nos 
ministérios: A classificação é baixa. Atualmente, dos seus 27 
membros, nenhum é militar. O ministro da Defesa é um civil. 
Somente um entre os quatorze funcionários no segundo esca-
lão, o chefe da Secretaria de Segurança Institucional, é militar.

Prerrogativa nº 5: Papel de legislatura. Atualmente o 
papel do Congresso brasileiro em todas as áreas de governo, 
incluindo as Forças Armadas, é alto, o que significa que as 
prerrogativas militares são baixas. Todas as principais leis, 

o que significa o compromisso com a alocação de fundos, 
devem passar por ambas as casas do Congresso. Então, 
também, o Congresso estabelece comitês especiais de 
investigação para revisar todas as questões.

Prerrogativa nº 6: Papel dos servidores civis de carreira ou 
civis indicados politicamente. Esta prerrogativa é moderada. A 
burocracia civil no Brasil é inequivocamente forte. No entanto, 
como não há carreira civil, nem o exigido concurso, no Minis-
tério da Defesa – e diante da escassez de civis especializados 
no assunto – os militares preenchem um vácuo e assumem 
papéis maiores nesse Ministério. Se a falta de civis na área é 
intencional ou não, isso é outra questão.

Prerrogativa nº 7: Papel na Inteligência. Esta prerrogativa 
também é moderada. A Abin é liderada por um civil nomeado 
pelo presidente e confirmado pelo Senado. No entanto, 
a Agência se reporta ao ministro-chefe do Gabinete de 
Segurança Institucional, que é um general do Exército. Nesse 
caso, também, o sistema de inteligência militar brasileiro 
está intacto.

Prerrogativa nº 8: Papel na polícia. Prerrogativa moderada. 
O controle da Polícia Militar é de responsabilidade estadual, de 
um governador civil democraticamente eleito. A Polícia Federal 
responde ao Ministério da Justiça. As funções domésticas 
das Forças Armadas no Brasil são definidas na Constituição 
de 88, no artigo 142, e em leis subsequentes. As condições 
estão precisamente definidas na lei Complementar 97, de 9 de 
junho de 1999. Especificamente, um governador, responsável 
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pela segurança no estado, pode solicitar ao presidente da Re-
pública o apoio das Forças Armadas à polícia. Os militares de 
fato apoiam a polícia, e cada vez mais; entretanto, a decisão 
cabe a autoridades civis, fato que tem levantado crescentes 
questionamentos entre os militares.

Prerrogativa nº 9: Papel nas promoções militares. A clas-
sificação é moderada. Na Lei Complementar 136, de 25 de 
agosto de 2010, a autoridade, para indicar oficiais para pro-
moções e missões, foi transferida dos comandantes militares 
para o Ministério da Defesa, que recomenda as promoções ao 
presidente para nomeação.

Prerrogativa nº 10: Papel nas estatais. Classificação baixa. 
O setor estatal diminuiu significativamente em tamanho e em 
importância.28 Além disso, nas empresas que ainda pertencem 
ao Estado, os cargos mais altos, que poderiam ser ocupados por 
oficiais seniores, são preenchidos por civis indicados por políticos, 
como forma de recompensa ou para fechar acordos políticos. 
Essa situação tem resultado em graves problemas de corrupção.

Prerrogativa nº 11: Papel no sistema jurídico. A classifica-
ção é baixa. Apesar de os militares ainda contarem com seu 
próprio sistema jurídico, sua competência não se estende para 
a área civil, exceto em casos que envolvam especificamente 
crimes contra a organização militar. Além disso, esse sistema 
separado está atualmente sendo reavaliado, devido a críticas 
da presidente do Supremo Tribunal Federal. Ademais, devido 
aos poderes do Ministério Público, as atribuições de todas 
as entidades governamentais, incluindo as Forças Armadas, 
estão sob escrutínio.

Em resumo, o Brasil é uma democracia consolidada. De 
acordo com o Bertelsmann Transformation Index de 2016, que 
inclui itens sobre as relações civis-militares, o Brasil é uma 
“Democracia em Consolidação”, que é a maior classificação 
do Index entre as cinco oferecidas.29 E, sendo uma democra-
cia eleitoral, foi, e ainda é, compreensível a diminuição das 
prerrogativas dos militares acumuladas ao longo dos seus 21 
anos de governo, com sua reapropriação pela classe política.30 
Se os civis gerenciam adequadamente as prerrogativas apro-
priadas – isto é outra história.

eXtinção do sni
Conforme prometido em sua campanha eleitoral, o presi-

dente Fernando Collor de Mello extinguiu o Serviço Nacional 
de Informações (SNI) em 1990. O SNI tinha uma reputação 

tão ruim, causada não só pelo seu proeminente papel nos 
abusos cometidos contra os direitos humanos durante o re-
gime militar – e que continuaram depois da transição para o 
regime civil em 1985 –, que não houve mobilização contra a 
sua extinção. Talvez um importante indício da pouca relevân-
cia da Inteligência esteja no fato de que somente em 1995 o 
presidente Fernando Henrique Cardoso finalizou a criação da 
Abin – e, mesmo assim, conforme já apontado, com atuação 
significativamente restrita e um orçamento limitado.31 Mais 
significativo é o fato de nunca ter sido levado à votação o 
anunciado projeto de emenda constitucional que, incluindo 
uma referência à Inteligência na Constituição, resolveria mui-
tas das questões que acabaram por debilitar a nova agência 
de inteligência.

o brAsil não tem inimigos
Uma percepção bastante comum é que o Brasil não tem 

inimigos. O país é considerado “geopoliticamente satisfeito”, 
sem maiores disputas fronteiriças com seus vizinhos. Os paí-
ses “geopoliticamente insatisfeitos” na América do Sul – que 
incluem a Argentina (Falklands/Malvinas), Bolívia (saída para o 
mar) e a Venezuela (reivindicações territoriais relacionadas ao 
Rio Essequibo) – não têm “frustrações” em relação ao Brasil. O 
país ocupa uma posição singular no mundo: faz fronteira com 
várias nações, mas não tem maiores questões geopolíticas 
com nenhuma.

Além disso, a rivalidade entre o Brasil e a Argentina está 
praticamente dissipada. Ela atingiu o ápice no final dos anos 
1970 e no início da década de 1980, quando os regimes mi-
litares de ambos os países viam os programas nucleares um 
do outro com grande desconfiança. A competição também se 
estendeu para os recursos hídricos, com a proposta do Brasil 
para explorar energia hidrelétrica no Rio Paraná provocando pro-
testos pelo governo argentino. Nos últimos anos dos governos 
militares e especialmente com os presidentes civis, todavia, 
Brasil e Argentina começaram a uma cooperação exemplar 
na área comercial e até mesmo na nuclear e de mísseis. Hoje, 
juntos no Mercosul (comércio) e no Unasul (política e defesa), 
os dois países desfrutam de relações harmônicas.

Essa posição singularmente privilegiada pode ser clara-
mente percebida em uma entrevista com o então ministro da 
Defesa José Viegas Filho, em março de 2002. Em resposta 
à pergunta “O Brasil é imune ao terrorismo?”, ele afirmou 

cOntRaInfORMaçãO



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

77outubro•novembro•dezembro 2017

“Ninguém pode dizer que está imune ao terrorismo. Mas se 
você tiver que fazer uma lista de países vulneráveis a esse 
problema, o Brasil certamente estaria nas classificações mais 
baixas. O Brasil não tem inimigos. Não há um país no mundo 
que nos odeie ou tenha preconceito contra nós”.32

Uma confirmação mais atual dessa visão pode ser encon-
trada na END de 2008, que afirma, em sua introdução: “O Brasil 
é um país pacífico, por tradição e convicção. Vive em paz com 
seus vizinhos”.33 E, no mesmo documento, em “Diretrizes”: 
“Atualmente, o Brasil não tem nenhum inimigo”.34 Se o Brasil 
não tem inimigos, para que aumentar o orçamento destinado 
à segurança nacional e a Defesa, quando há tantas demandas 
não atendidas na área socioeconômica?

h á um amplo consenso entre as elites e a popu-
lação em geral sobre a vocação pacífica do país, 
conforme afirmado por Luís Bitencourt e Alcides 
Costa Vaz no sumário executivo do seu relatório 
para o Comando do Sul dos EUA sobre a cultura 

estratégica do Brasil: “A paz é, assim, a norma estratégica 
e cultural; ela envolve engajamento ativo pelo Estado via 
alianças, diplomacia, desenvolvimentos econômicos e par-
cerias comerciais. A Estratégia Nacional de Defesa brasileira 
ressalta e constrói percepções de segurança sobre a paz e a 
solução pacífica de conflitos. É notável que a primeira palavra 
na Estratégia Nacional de Defesa seja ‘paz’. Esse importante 
documento declara que ‘a paz é o principal objetivo desta 
estratégia’. De modo geral, os brasileiros acreditam que são 
um povo pacífico, e que a paz é um valor cultural.”35 A visão 
da paz como uma vocação é apoiada pela percepção geral do 
público e validada em várias pesquisas de opinião pública.36

Os três pontos acima apresentados sobre política 
eleitoral e seu impacto no área de segurança, incluindo as 
Forças Armadas e os serviços de inteligência – diminuição 
de prerrogativas, extinção do SNI e a percepção de que o 
Brasil não tem inimigos –, são provavelmente suficientes para 
explicar a situação legal e financeira do setor de segurança. 
Além disso, ao revisarmos a literatura sobre os militares e as 
agências de segurança e o processo que levou à criação da 
Comissão Nacional da Verdade, bem como as consultas junto 
a observadores especializados no Brasil, não encontramos 
nenhuma ligação entre as violações dos direitos humanos e 
a restrita situação legal e financeira no setor de segurança.

Se ainda forem necessárias mais provas, podemos citar a 
alocação de recursos para pessoal militar e o seu alto prestígio 
no Brasil atualmente.

Se por um lado o orçamento da Defesa é baixo, os gastos 
com pessoal têm um percentual relativamente alto. E seria 
de se esperar que o apoio das Forças Armadas à democracia 
(nos termos de Wiebelhaus-Brahm acima) seria popularmente 
percebido como baixo, diante das informações divulgadas 
durante o processo que culminou com a CNV. Este claramente 
não é o caso. Na análise extremamente rigorosa do Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), em seu Sistema de 
Indicadores de Percepção Social, de 29 de janeiro de 2012, 
em resposta à pergunta “Na sua opinião, as Forças Armadas 
do Brasil respeitam a democracia?” um total de 77,9% entre-
vistados responderam ou “totalmente” ou “razoavelmente”, e 
somente 21% respondeu que “muito pouco” ou “não”38 

Em agudo contraste, quando indagados sobre a Lei da 
Anistia de 1979, 43% afirmaram que nunca haviam ouvido falar 
dela, 32% responderam que haviam ouvido falar dela, mas não 
sabiam o que significava, e somente 24% disseram que tinham 
ouvido falar dela e sabiam o que ela significava.39 Se a Lei da 
Anistia, e sua extinção, foi uma questão importante para os 
envolvidos no processo da CNV, o mesmo não se podia dizer 
sobre o público em geral.

tAbelA 3
brAsil, pAíses do brics e pAíses do conselho de  
segurAnçA dAs nAções unidAs: percentuAl de orçAmentos 
de defesA gAstos com pessoAl militAr37

prerrogAtivA percentuAl do orçAmento  
de defesA gAsto com pessoAl

Brasil 71%

China 55%

França 50%

Índia 50%

Federação Russa 57%

Reino Unido 34%

Estados Unidos 26%
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A cnv ofuscAdA pelos escândAlos de corrupção
Segundo Mariana Schreiber, os resultados da CNV publica-

dos em dezembro de 2014 deveriam ter tido várias implicações 
importantes.40 Mas isso não ocorreu, e teremos que voltar à 
contraditória Constituição de 88 para entender o porquê. A 
questão da forma de governo parlamentarista ou presidencialista 
nunca foi resolvida, nem pela Assembleia Constituinte nem de-
pois. Por um lado, a Constituição conferiu ao Congresso o poder 
relativo à aprovação dos orçamentos anuais e de derrubar vetos 
presidenciais com maioria absoluta, em vez de exigir dois terços 
dos votos. Por outro, conferiu à Presidência o direito exclusivo de 
elaborar e executar orçamentos anuais; de nomear ministros de 
Estado e da Suprema Corte (estes, sujeitos à aprovação pelo Se-
nado); e de emitir medidas-provisórias com força de lei, dispondo 
o Congresso de pouco tempo para avaliá-las. Os presidentes têm 
sido pródigos em lançar mão de tais poderes.

M esmo com esses dispositivos, todos os man-
datários brasileiros têm se visto às voltas com 
a necessidade de governar mediante uma 
coalizão, já que nenhum deles, desde Fernando 
Collor – o primeiro eleito democraticamente –, 

pertenceu a um partido que dispusesse de maioria em qualquer 
das duas Casas do Congresso. O Brasil possui o mais fragmentado 
sistema partidário do mundo. Essa forma de governo, conhecida 
como presidencialismo de coalizão, pode, como de fato aconte-
ceu, favorecer o aumento da corrupção.

O primeiro e mais famoso escândalo de corrupção do presi-
dente Lula (2002-2010) foi o “Mensalão” (marcado pelo paga-
mento regular de vultosas recompensas mensais a congressistas 
em troca de apoio político). Alfred Montero diz o seguinte sobre 
esse tópico: “A necessidade de compra de votos surgiu com as 
opções limitadas que a administração Lula tinha para compor o 
mesmo tipo de coalizão legislativa que o presidente Fernando 
Henrique desfrutava.”41 Muitos dos principais membros do 
Partido dos Trabalhadores estavam envolvidos nesse esquema. 
O escândalo levou à condenação de 25 pessoas, incluindo José 
Dirceu, o chefe de Gabinete de Lula, recentemente sentenciado 
a 23 anos de prisão na Operação Lava Jato.

Há tantos escândalos de corrupção atualmente, tanto em 
fase de investigação quanto de julgamento, que somente es-
pecialistas conseguem entender as modalidades de esquemas 

como o “Mensalão”, “Lava Jato”, “Zelotes”, “Aequalis” e “Timó-
teo”, para mencionar apenas os maiores e os mais recentes. Em 
um acordo firmado em 21 de dezembro de 2016, de quase US$ 
4,5 bilhões com o Departamento de Justiça norte-americano, 
afirmou-se que a investigação envolvendo suborno pago pela 
Odebrecht e sua subsidiária Braskem era o maior caso de cor-
rupção já registrado nos Estados Unidos.42 Tantos escândalos 
ofuscaram os resultados da CNV para o público e para a imprensa. 
Além disso, a presidente da República, que recebeu o relatório da 
CNV e havia sido torturada durante o regime militar, foi deposta 
por processo de impeachment em abril de 2016; o ex-presidente 
Lula tem sido acusado de envolvimento em esquemas de corrup-
ção; e o principal partido politico por trás da CNV, o PT, obteve 
resultados pífios nas últimas eleições municipais. Quase todos 
os crimes envolvem políticos, já que giram em torno de finan-
ciamento eleitoral por parte da Petrobras, empresa controlada 
pelo governo brasileiro.

conclusão
A anistia geral de 1979, um elemento central do entendimen-

to da transição democrática do governo militar para o regime civil, 
sustentou-se apesar de uma difusa oposição dentro do Brasil 
e da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Devido à 
dinâmica do sistema politico-eleitoral, no entanto, as extensas 
prerrogativas militares das fases iniciais da transição democrática 
foram praticamente eliminadas, e os principais componentes do 
setor de segurança do Brasil – as Forças Armadas e o serviço 
de Inteligência (Abin) – recebem mínimo apoio, tanto público 
quanto financeiro. Enquanto argumentamos que a política elei-
toral no Brasil propicia uma explicação mais convincente para 
esta situação do que a descoberta dos crimes cometidos sob o 
regime militar, especialistas afirmam que comissões da verdade 
e de reconciliação são estabelecidas por várias razões. Algumas 
delas, que incluem, segundo Wiebelhaus-Brahm, a divulgação de 
abusos cometidos no passado, fornecem às vítimas um meio de 
contar suas histórias, possuindo uma dimensão pedagógica ao 
esclarecer a população sobre um período turbulento na história 
da nação. Não é desarrazoado afirmar que este foi também o 
caso do Brasil. 

Thomas Bruneau é diretor da Global Academic Professionals
Harrison Tregenza é assessor da Procuradoria Geral do Arizona (EUA)
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O Brasil vive, neste momento, um golpe de estado.1 O poder 
usurpado foi ocupado pelo conspirador Michel Temer, membro 
de um partido, o PMDB, que, no início da crise política de 2015, 
trouxera a público um projeto de salvação nacional denominado 
“Ponte para o Futuro”, no qual propunha um conjunto de políti-
cas que tinha sido repudiado nas urnas em 2014, em 2010, em 
2006 e em 2002. A tal “Ponte para o futuro” nada mais era do 
que uma receita neoliberal radical, agora sendo devidamente 
aviada pelos golpistas. A principal medida foi fazer aprovar 
uma emenda constitucional que congelou o teto de gastos da 
União por 20 anos, sendo que a referência do congelamento 
foi o gasto primário do ano de 2016, de profunda recessão 
econômica. Nenhum país do mundo, nem mesmo a Grécia, 
adotou medida tão radical de austeridade fiscal.

Além disso, depois da aprovação da reforma trabalhista, 
que levará as relações de trabalho no Brasil ao Século XIX, 
está na pauta do Congresso Nacional a reforma da Previdência 
Social que, se aprovada, resultará no aumento da idade para 
se aposentar e aumento do tempo de contribuição, que pode 
chegar a 40 anos. Isto é, o brasileiro médio precisará contribuir 
continuamente por 40 anos para ter direito à aposentadoria 

CAPITALISMO 

demo
CONTRA A

adalberto cardoso
CIeNTISTA SOCIAL

cracia

integral.2 Isso vai impedir a aposentadoria pública integral da 
maioria dos brasileiros, que precisará cotizar para fundos de 
pensão privados se não quiser perder renda, com isso favore-
cendo o sistema financeiro. 

Outras medidas pró-mercado financeiro estão em curso 
de maneira menos visível. O congelamento do teto dos 
gastos públicos num horizonte de crescimento inevitável 
das despesas com a seguridade social resultará na redução 
da margem de investimentos nas demais políticas públicas, 
muito particularmente saúde e educação, socialmente mais 
sensíveis, mas também em ciência e tecnologia, como es-
tamos sentido na pele em nossas instituições de ensino e 
pesquisa. O ministro da Saúde, como se sabe, é um homem 
simpático aos planos de saúde privada. Já disse mais de uma 
vez que a saída para o Brasil é a criação de planos populares 
privados que desafoguem o Sistema Único de Saúde, produto 
mais importante da Constituição de 1988, que universalizou 
o acesso à saúde pública.

Na verdade, o golpe de estado que vilipendiou a democra-
cia em construção no Brasil foi dado para obstruir o processo 
de consolidação da ordem constitucional fundada em 1988, 
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e abrir as portas ao neoliberalismo tout court, derrotado nas 
urnas por quatro eleições consecutivas. Foi um golpe contra 
a democracia, por ter subvertido a ordem legal e o princípio 
básico da Rule of Law; no caso, a regra de ouro segundo a 
qual a mudança de governo se dá por meio de eleições livres; 
e foi um golpe contra um projeto político cuja guia mestra era 
a redução das desigualdades e a redistribuição de renda, por 
meio da intervenção estatal. Como chegamos a esse ponto, 
que pensávamos sepultado no passado autoritário do país?

Em livro recém-lançado (A Democracia Impedida. O Brasil 
no século XXI, Rio de Janeiro, FGV, 2017), Wanderley Guilherme 
dos Santos sugere que o golpe foi um dos desenlaces possí-
veis do fato de que, numa democracia de massas, que pre-
cisa processar uma infinidade de interesses em competição, 
qualquer política pública tende a contrariar mais interesses do 
que aqueles que ela favorece, mesmo que essa política vise 
à constituição de bens comuns de amplo alcance. Interpreto 
essa hipótese no seguinte sentido: as políticas anticíclicas 
voltadas para a garantia do emprego e da renda dos trabalha-
dores, bem como a dar solvência à economia real em meio à 
crise mundial, produziram a percepção nos mercados de que 
o próprio governo se tornaria insolvente num futuro qualquer 
visto por eles como próximo o suficiente para causar prejuízos 
nos credores da dívida do país. 

O fato é que elites políticas ligadas a variados interesses, 
muitos deles escusos e associados a práticas históricas de 
corrupção, aceitaram o desafio e depuseram a presidenta Dil-
ma Rousseff. O processo político democrático foi interrompido 
por interesses econômicos muito claros, que fizeram valer 
seu poder de veto às políticas públicas que os contrariavam 
por meio da subversão das regras do jogo. Numa palavra, 
capitalismo contra a democracia.

O Brasil é um caso limítrofe (como a Grécia e, em parte, 
Portugal) de um processo mais geral, planetário, de ataque 
à democracia pelo capitalismo financeiro. O programa de 
austeridade implantado pelo governo usurpador é, claramen-
te, ditado pelos “mercados”, ou seja, pelos bancos, cujas 
agências de risco por eles controladas reduziram o rating do 
Brasil, rebaixando sua dívida pública ao grau especulativo, 
mesmo tendo o Brasil quase quatrocentos bilhões de dólares 
de reservas internacionais, para uma dívida externa do go-
verno central de US$ 37 bilhões e uma dívida pública bruta, 
antes do golpe de estado, de perto de 70% do PIB (sendo a 

dívida líquida inferior a 40% do PIB), uma das menores entre 
os países de renda média e muito menor do que a dos países 
ditos problemáticos da Europa.3

a
percepção dos mercados de que o país 
caminhava para a insolvência decorreu 
do aumento da dívida pública bruta a 
partir de janeiro de 2015 (quando estava 
abaixo de 60% do PIB). As políticas anti-

cíclicas adotadas pelo governo Dilma Rousseff para estimular a 
economia e reduzir os danos da crise econômica haviam dado 
resultado até 2014, quando o país ainda conseguiu criar quase 
dois milhões de empregos formais, reduzir a informalidade 
e trazer o desemprego à sua menor taxa histórica, embora 
os índices de crescimento econômico fossem decrescentes 
desde 2011 (4% nesse ano, 2% em 2012, 3% em 2013 e 
0,5% em 2014). No terceiro trimestre de 2014, o país entrou 
em recessão e não saiu ainda, com perdas, até aqui, de 8% 
do PIB.4 Ou seja, o golpe de estado ocorreu no momento em 
que o Brasil mergulhava em profunda recessão e a dívida 
pública crescia de uma maneira que “aos mercados” pareceu 
explosiva. O golpe foi perpetrado com o discurso da salvação 
do país da insolvência fiscal. Por isso somos um caso limítro-
fe de processo mais geral: as políticas de austeridade, que 
foram adotadas “voluntariamente” por boa parte dos países 
europeus depois da crise de 2007/2008, em alguns casos após 
mudanças de governo pela via eleitoral, portanto formalmente 
democrática, para ser implantadas entre nós precisaram sub-
verter a vontade popular.

AusteridAde
É um fato que a adoção de medidas de austeridade 

colocou o Brasil no mesmo movimento histórico que elevou a 
consolidação fiscal (das contas públicas) à posição de dogma 
econômico planetário, com isso inaugurando uma nova era no 
capitalismo ocidental, em sua relação com a democracia. Para 
formular desde já o tema central deste texto, a austeridade 
fiscal é uma política econômica de governos democráticos 
inteiramente blindada à intervenção política, na forma do 
“There Is No Alternative” do neoliberalismo triunfante. Essa 
política econômica tem como resultado prático a transfor-
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mação do fundo público (isto é, as receitas que os estados 
extraem da sociedade na forma de impostos para se financiar 
e para prover aos cidadãos as políticas sociais básicas, isto é, 
para redistribuir renda e promover a equidade) em avalista do 
sistema financeiro. O fundo público tornou-se, hoje, a reserva 
em última instância à qual os bancos podem recorrer para se 
salvaguardar de crises em que se metam, fruto de suas práti-
cas cada vez menos transparentes de especulação financeira 
em âmbito mundial.5 Foi o que ocorreu na crise de 2007/2008, 
que, segundo estimativas, consumiu até 2013, US$ 13 trilhões 
apenas do Tesouro norte-americano, além de dois ou três 
trilhões de Euros dos tesouros de países da Europa, incluindo 
a Inglaterra. Parte desses recursos já retornou às fontes de 

onde jorraram, mas outra parte (a maior parte) se liquefez em 
razão da desvalorização de ativos mundo afora.

O curioso é que as medidas de austeridade que os países 
estão sendo coagidos a adotar têm como fundamento uma 
leitura da crise econômica atual que não encontra amparo nos 
fatos. Segundo essa leitura, a crise teria sido deslanchada, na 
Europa, pelos déficits fiscais de estados perdulários, como 
seria o caso da Grécia, da Irlanda, da Itália, da Espanha e de 
Portugal, grupo de países que a literatura econômica denomi-
nou, pejorativamente, de PIIGS. Dados da OCDE para 2016 não 
deixam dúvidas de que as dívidas desses países começaram 
a crescer, em alguns casos, de maneira explosiva depois da 
crise de 2008. O crescimento da dívida pública seria, nessa 
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gráfico 1

dívidA públicA brutA Antes e depois dA crise de 2008 (como proporção do pib)

Fonte: OECD
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leitura, uma consequência, e não causa da crise atual. Como 
sugere Wolfgang Streeck, em seu polêmico “Buying Time, 
The delayed crisis of democratic capitalism” (Londres, Verso, 
2014), cujo original alemão é de 2013, a crise fiscal dos esta-
dos decorre, entre outras coisas, justamente das medidas de 
austeridade fiscal, que reduziram o investimento público e o 
potencial de crescimento econômico dos países, que tiveram, 
com isso, perda importante de receitas. Como sugere Mark 
Blyth, políticas de austeridade não podem funcionar se todos 
agirem dessa maneira ao mesmo tempo. Se todos os países 
reduzem sua capacidade de importação ao mesmo tempo, a 
exportação como saída para o crescimento econômico de um 
país em situação de ajuste interno deixa de ser uma opção, já 
que ele não terá compradores externos. O resultado é baixo 
crescimento para todos, que reduz a receita de impostos de to-
dos, que afeta ao mesmo tempo a capacidade de investimento 
em infraestrutura por parte dos estados nacionais, a geração 

de emprego e a capacidade de consumo das populações de 
todos os países. Foi o que vimos no mundo ocidental desde 
2009. O aumento da dívida pública em países selecionados 
da OECD e do Brasil está no Gráfico 1.

A crise fiscal dos estados do capitalismo ocidental e tam-
bém do Japão decorreria, segundo essa análise, não do fato 
de os governos se terem tornado mais perdulários, mas sim da 
queda na receita tributária de boa parte deles, num momento 
em que os governos precisaram gastar mais para salvar seus 
sistemas bancários, compostos de bancos grandes demais 
para quebrar (too big to fail). 

Ora, nossos bancos não foram afetados pela crise global, 
ao contrário. Entre os cinco maiores bancos que operam 
no Brasil, quatro são de capital nacional, sendo dois deles 
estatais (Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal), e eles 
são responsáveis por mais de 65% das operações financeiras 
do país.6 Nenhum deles tinha posições nos derivativos que 
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quebraram Merrill Lynch e Lehman Brothers e que obrigaram 
os governos a salvar os outros bancos, e isso porque a legis-
lação brasileira coíbe e limita esse tipo de especulação. Ainda 
assim as agências de rating rebaixaram as notas dos bancos 
brasileiros, como se eles fossem instituições gregas ou espa-
nholas, numa demonstração de desconhecimento absoluto de 
nossa dinâmica financeira e da exposição de nossas finanças 
à especulação global. E mesmo assim o governo usurpador de 
Michel Temer passou a adotar medidas de austeridade como 
se fôssemos a Grécia e como se tivéssemos vivido uma bolha 
imobiliária e como se nosso sistema financeiro tivesse vivido 
a bancarrota de muitos desses países. 

Numa palavra, também no caso do Brasil, não há base 
material para sustentar as medidas draconianas de austeridade 
que comprometerão o bem-estar de duas gerações, medidas 
tomadas por um governo que não foi eleito e, portanto, sem 
a legitimidade que as regras da democracia representativa 
transferem aos eleitos.7

pós-democrAciA?
O debate acadêmico sobre a relação entre capitalismo e 

democracia ganhou novas tintas nos últimos anos, certamente 
impensáveis para os teóricos e investigadores dos anos 1980 
e 90. Se tomarmos, por exemplo, o hoje clássico livro de Adam 
Przeworski, “Capitalismo e social democracia, de 1986, ou, do 
mesmo ano, o Politics against markets”, de Esping-Andersen, 
e compararmos com um livro como o já citado Buying Time, 
de Wolfgang Streeck, ou com o Post-Democracy do britânico 
Colin Crouch, publicado em 2000, veremos que os termos da 
discussão sobre aquela relação mudaram substancialmente. 
Mesmo o excepcional estudo de Esping-Andersen sobre as 
variedades de capitalismo, de início dos anos 1990, soa hoje 
datado, incapaz de dar conta das dinâmicas atuais do capitalis-
mo em sua relação com a democracia. O que mudou? Mudou 
o mundo, ou mudaram nossas teorias e olhares sobre ele?

Parece-me que mudaram ambos, embora eu recuse desde 
logo a noção positivista de que nossos interesses de pesquisa 
são determinados por mudanças objetivas no mundo “tal 
como ele é”. O mundo é o que fazemos dele ao construirmos 
nossos problemas de pesquisa, informados pelos avanços e 
retrocessos de nossas teorias, abordagem cara tanto a Marx 
quanto a Weber, embora menos à tradição que liga Comte a 
Durkheim e aos positivistas contemporâneos. Então sim, o 

mundo mudou, e muitas das teorias que construímos sobre 
o que ele é e para onde vai ficaram no passado. É o caso do 
vasto arcabouço teórico que procurou explicar ou compreender 
a relação, sempre tensa, entre capitalismo e democracia, ou 
mais precisamente, entre capitalismo e social-democracia.

O cientista político alemão Wolfgang Merkel escreveu em 
2014 um artigo que, no título, perguntava: “O capitalismo é 
compatível com a democracia?”. A pergunta tinha um evidente 
tom retórico, pois o problema da possibilidade da convivência 
entre capitalismo e democracia está na origem do que conhe-
cemos como social-democracia, e orienta a reflexão sobre o 
capitalismo, no âmbito das forças mais ou menos à esquerda, 
desde ao menos a segunda metade do século XIX. A pergunta 
implícita que Merkel efetivamente responde é “Em que condi-
ções o capitalismo é compatível com a democracia?”. Bem, o 
neoliberalismo radical não está entre essas condições. Por quê?

o
britânico Colin Crouch já havia dado 
uma resposta premonitória em 2000, ao 
cunhar o conceito de pós-democracia 
para se referir à seguinte distopia: 
“Enquanto [na pós-democracia] as 

eleições ainda existem e podem mudar os governos, o debate 
público eleitoral é um espetáculo estreitamente controlado, 
manejado por times rivais de profissionais especialistas nas 
técnicas de persuasão, que cobre uma pequena variedade de 
temas selecionados por aqueles times. A massa de cidadãos 
desempenha papel passivo, quiescente, mesmo apático, 
respondendo apenas aos sinais que eles oferecem. Por trás 
desse espetáculo de jogo eleitoral, a política é efetivamente 
moldada de forma privada, pela interação entre governos 
eleitos e elites que em sua maioria representam interesses 
empresariais”.8 Crouch não achava que tivéssemos chegado 
a esse ponto na crise da democracia representativa, mas a 
pós-democracia parecia ameaçar perigosamente o horizonte.

O texto de 2000 é de impressionante e visionária lucidez, 
porque coloca no centro da crise da democracia o poder da 
grande empresa global sobre os governos nacionais e a política 
de um modo geral. A grande empresa global é fruto de um con-
junto de mudanças na forma como as empresas passaram a se 
organizar a partir dos anos 1980: em lugar do grande complexo 



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

90

industrial empregando centenas ou milhares de pessoas, ela 
se transformou em coordenadora de empresas subcontratadas 
espalhadas pelo planeta, indiferentes a fronteiras nacionais, e 
sua gerência tornou-se apenas um centro de decisões financei-
ras. “O objetivo de uma firma bem-sucedida – diz Crouch – é 
localizar-se primariamente no setor financeiro, porque é onde 
o capital existe em sua forma mais móvel” (ob. cit., p. 15). A 
mobilidade do que ele chama “empresas fantasma” (que são 
acumulações financeiras temporárias e anônimas cujo capital 
muda constantemente de mãos na ciranda financeira global, 
montadas para coordenar uma massa de atividades desagre-
gadas e subcontratadas) é tal que impede o seu controle por 
governos nacionais. A empresa global não se instala num país 
se a legislação de proteção ao trabalhador não for flexibilizada, 
se não receber incentivos fiscais para pagar menos impostos 

ou não pagar nenhum, se a regulação do mercado financeiro 
não for flexível, se não puder fugir rapidamente em caso de 
choques externos etc. Na pós-democracia, onde os debates 
eleitorais são dominados por empresas de marketing eleitoral, 
a agenda da empresa global pode ser assumida por partidos 
políticos sem que apareça como o que de fato é, o interesse de 
um pequeno grupo de indivíduos muito ricos agindo contra os 
direitos sociais e políticos das maiorias relativamente apáticas 
e mal informadas.

Ora, o que está dito é que a assim chamada “economia 
real” passou a estar inteiramente imbricada no mundo das 
finanças globais, e os interesses das grandes empresas se 
descolaram de qualquer compromisso com as populações dos 
países onde se instalam. Ao contrário. A afinidade eletiva da 
empresa global é com os mercados financeiros. 

o brasil é um caso 
limítrofe de um 

processo mais 
geral, planetário, 

de ataque à 
democracia pelo 

capitalismo 
financeiro

pRavda90



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

91outubro•novembro•dezembro 2017

Ainda assim, é preciso matizar um pouco as conclusões de 
Crouch. A grande empresa global, contrariamente ao mundo 
das finanças, está ancorada no território, e é, muitas vezes, 
identificada com a pátria: a General Motors é indubitavelmente 
norte-americana,9 assim como a Volkswagen é alemã, a Toyota 
japonesa, a Renault francesa e a Samsung sul-coreana, mesmo 
que nenhuma delas seja, hoje, de propriedade exclusiva de 
capitalistas ou governos norte-americanos, alemães, japone-
ses, franceses ou sul-coreanos, pois fazem parte de grandes 
conglomerados econômico-financeiros com milhares de 
acionistas espalhados pelo mundo e por serem, muitas vezes, 
parte de uma mesma joint venture, como é o caso da Renault 
e da Nissan ou da Chrysler e da Fiat. 

E o fato de a indústria, bem como o comércio e os serviços 
globais, dependerem das legislações nacionais, tais como as 
regras de proteção do trabalhador e os regimes tributários, faz 
com que tenham, sim, interesse (por que não dizer: legítimo) 
em interferir nos processos legislativos, de preferência para 
homogeneizar a legislação em escala planetária (como quer 
a tese da pós-democracia) ou, não sendo possível, para se 
aproveitar das vantagens comparativas de determinados 
países. A pós-democracia é um conceito sedutor, mas não 
leva em conta o fato de que interesses nacionais (como os de 
proteção da sociedade, na chave de Karl Polanyi) têm impedido 
que as legislações dos países convirjam para o que os bancos 
já conseguiram no âmbito da regulação dos mercados finan-
ceiros: a liberalização total dos mercados de trabalho, serviços 
e produtos, mundo dos sonhos do neoliberalismo radical.10

Seja como for, depois da crise de 2007/2008, que ainda 
nos consome, se substituirmos o termo “empresa global” por 
“sistema financeiro global” na tese de Crouch, temos a defi-
nição precisa de neoliberalismo financeiro, no qual os bancos 
se tornaram to big to fail, impondo aos países as políticas de 
austeridade que oneram as populações locais, porque “There 
is no alternative”, como dizia a Dama de Ferro.

o eleitor incompetente?
Causa espécie que medidas de austeridade que afetam 

milhões de pessoas possam ser tomadas com o “consentimen-
to” delas, consentimento expresso nas escolhas eleitorais de 
partidos que alardeiam explicitamente, como plataformas de 
governo, suas metas de enxugamento do Estado e redução 
de direitos sociais. A “pós-democracia” de Crouch é uma 

hipótese explicativa plausível, mas não pode ser toda ela, 
já que nos levaria a imaginar que o demos das democracias 
contemporâneas é de fato apático, quiescente e, sobretudo, 
mal informado. O Brasil pós-2013, que viu brotar do chão 
milhões de pessoas em movimentos diversos demando tudo 
de todos, mas principalmente do governo federal, seria uma 
amostra do contrário. Numa leitura possível (embora de difícil 
comprovação empírica), o governo Dilma Rousseff não teria 
resistido às investidas golpistas de uma fração das elites 
políticas porque estas se viram secundadas pelo clamor das 
ruas. E apatia não rima com ruas clamorosas.

c
erto, mas a hipótese de Crouch vem 
ganhando adeptos, ainda que por outras 
vias. É montante a onda de estudos que 
sustentam que um dos sérios problemas 
das democracias representativas atuais 

seria o de que o cidadão comum não tem informação sufi-
ciente para tomar decisões sobre questões tão complexas 
como escolher entre investir em exploração extraterrestre ou 
atacar um país vizinho, entre privilegiar a pesquisa com células 
tronco humanas ou sobre o câncer de mama, entre investir em 
uma nova estrada ou em energia renovável. Essas decisões 
estariam distantes demais da capacidade de discernimento 
da maioria dos eleitores, e por isso suas escolhas eleitorais 
seriam guiadas por questões não diretamente relacionadas 
com os programas dos partidos políticos. Essa é uma versão 
mais radicalizada da tese da desinformação do eleitor na 
pós-democracia, mas sua presença na produção acadêmica 
recente sobre os problemas da democracia não é desprezível.11 
Em sua versão mais radical, sustenta-se que a maioria do 
eleitorado é, simplesmente, incompetente para escolher entre 
políticas públicas concorrentes trazidas à discussão eleitoral 
pelos partidos políticos, e por isso deveria ser impedida de 
votar (e.g. Jason Brennan citado em nota). 

Apesar do estranhamento que posições como esta 
despertam em pessoas como eu, que construí minha traje-
tória estudando sindicatos, formação de classe, identidades 
coletivas e construção dos direitos do trabalho no Brasil do 
ponto de vista da consolidação do nosso tacanho estado de 
bem-estar, ainda assim não posso deixar de concordar uma 
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caso de eleições presidenciais), de modo que a relação entre 
o conhecimento ou informação do eleitor, transformada em 
voto, e a composição dos parlamentos ou governos é muito 
tênue e incerta.

Logo, não me parece sensato atribuir a eleitores mal infor-
mados e apáticos a guinada à direita que estamos assistindo 
no mundo ocidental, expressa nas políticas de austeridade que 
punem a maioria. No caso específico do Brasil o eleitorado 
recusou essas políticas em quatro eleições consecutivas, e 
vem protestando, com cada vez mais intensidade e veemência, 
contra o governo usurpador que as está implantando.12 

n
o nosso caso, parece mais plausível a 
hipótese de que o golpe de estado foi 
um ataque dos interesses financeiros 
contra nossa democracia, como vem 
ocorrendo, de maneira mais ou menos 

intensa, também nos países mais ricos. Como os usurpadores 
têm pouco tempo de mandato, e mesmo não tendo lido Ma-
quiavel, estão tomando as medidas drásticas o mais rápido 
possível, e num açodamento que deixa claro que o projeto 
vinha sendo gestado há muito tempo. O preço será pago por 
duas gerações de brasileiros, se as políticas não puderem ser 
revertidas no jogo da política, isto é, se não recuperarmos, 
num futuro próximo, o controle sobre o processo democráti-
co, desenlace, por ora, coberto de incerteza. A pergunta que 
devemos fazer é: se os usurpadores perderem as eleições 
presidenciais de 2018, entregarão o comando do Estado a 
forças eventualmente adversárias à austeridade?

O problema dos golpes de Estado é que não sabemos 
até onde os usurpadores estão dispostos a ir para impedir 
o acesso ao poder por parte de grupos que se oponham 
aos interesses que representam. Isso cobre de incerteza os 
horizontes de nossa frágil democracia, cujas instituições não 
estão se mostrando capazes de resistir ao puro e bruto jogo dos 
interesses privados. Ao contrário do que querem os golpistas 
empoleirados nos três Poderes da república, as instituições 
não estão funcionando. 

O autor é professor do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universi-
dade do estado do Rio de Janeiro (Iesp-Uerj)
acardoso@iesp.uerj.br

vez mais com Wanderley Guilherme dos Santos, para quem o 
problema da informação e do conhecimento ou não do eleitor 
sobre os temas cruciais que animam a vida coletiva é real, do 
ponto de vista do funcionamento das instituições voltadas para 
traduzir preferências eleitorais em cadeiras nos parlamentos 
e nos poderes executivos e, com elas, em políticas públicas. 
Esse problema não pode ser negligenciado pelas teorias sobre 
a democracia que postulam, por exemplo, a deliberação ou 
a participação como solução para os dilemas relacionados à 
baixa representatividade dos sistemas políticos no capitalismo 
atual e ao repúdio generalizado, mundo afora, à política dita 
tradicional por essas teorias.

Que não me entendam mal: as teorias que postulam a 
desinformação e a incompetência do eleitor para escolher seus 
representantes partem, de meu ponto de vista, de uma leitura 
elitista sobre, por exemplo, a informação e a expertise que os 
eleitores precisam ter para votar “corretamente”, e mesmo o 
conhecimento que os próprios políticos têm ou podem ter so-
bre os temas sobre os quais decidem. Nenhum partido traz ao 
debate eleitoral a opinião de cientistas sobre viagens a marte. 
Espera-se, pura e simplesmente, que o governo escolherá as 
melhores pessoas e os melhores especialistas para tratar dos 
temas sobre os quais a maioria de nós é ignorante, incluindo os 
políticos. O voto num candidato ou num partido é também um 
voto de confiança: espera-se eleger, com o voto que o eleitor 
consigna, um conjunto de pessoas que o eleitor imagina que 
tomará as melhores decisões (ou as delegará a especialistas) 
tendo em vista seus interesses ou sua visão de mundo. Se isso 
ocorrerá ou não é problema para a eleição seguinte, quer dizer, 
o eleitor poderá reavaliar sua decisão em função das políticas 
que “seus” eleitos tentaram ou conseguiram implantar.

Por outras palavras, tendo a achar, concordando com Ar-
thur Lupia no livro citado em nota, que o eleitor tem razoável 
noção de seu próprio interesse e é capaz de julgar, de maneira 
também razoável, as opções que lhe são oferecidas nos pro-
cessos eleitorais, principalmente porque as preferências são de 
um modo ou de outro moldadas (no caso dos Estados Unidos 
estudado por ele) pela identificação partidária ou, no nosso 
caso, por processos difusos de identificação com “quem está 
comigo e quem está do outro lado”. Isso não quer dizer que 
as preferências do eleitor, uma vez convertidas em voto, serão 
efetivamente representadas, já que o escolhido por ele precisa 
de alguns milhares de votos de outros eleitores (ou milhões, no 

pRavda
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1. A primeira versão deste texto foi apresentada no seminário “Passado e pre-
sente: Lisboa, capital ibero-americana de cultura 2017”, Lisboa, 25 de março de 
2017. O trabalho se inspira num conjunto de discussões de um grupo informal 
constituído no IESP-UERJ sob a batuta de Wanderley Guilherme dos Santos, e 
que contou também com Cesar Guimarães, Argelina Figueiredo, João Feres Jr., 
Fernando Guarnieri, San Romanelli e Leonardo Barbosa. Muitas das ideias aqui 
desenvolvidas são, na verdade, fruto dos debates no grupo e particularmente 
inspiradas nas perguntas e problemas propostos por Wanderley. É claro que 
nenhum deles deve ser responsabilizado pelas incorreções de análise em que 
eu por ventura incorra.

2.  Na proposta original do governo central, após um mínimo de 25 anos de 
contribuição e 65 anos de idade, um brasileiro homem terá direito a 76% do 
valor de base de sua contribuição previdenciária. Cada ano a mais de contri-
buição acresce 1% sobre esse valor. Aposentadoria integral, só com 49 anos 
de contribuição. O governo voltou atrás nesse primeiro desenho, reduzindo o 
tempo de contribuição para 40 anos.

3. Todos os dados são do Banco Central do Brasil.

4. Fonte: IPEADATA.

5. O argumento é de Mark Blyth, Austerity. The history of a dangerous idea, 
Oxford, Oxford University Press, 2013.

6. Fonte: Banco Central do Brasil (http://www4.bcb.gov.br/fis/TOP50/port/
Top502009030P.asp, acessado em março de 2017).

7. Não há espaço, aqui, para analisar as políticas que levaram ao aumento 
da dívida pública a partir de 2015, mas entre elas estão grandes subsídios a 
segmentos do setor privado, desonerações fiscais (isto é, redução de carga 
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tributária das empresas), transferência de recursos do Tesouro ao BNDES para 
empréstimos a juros por vezes negativos etc.

8. Colin Crouch, Coping with post-democracy. Fabian Pamphlets No. 598, London, 
The Fabian Society, 2000, p. 1. Em 2004 o argumento foi estendido no livro Post 
Democracy, Cambridge, Polity Press. 

9. Na crise de 2008 o governo dos Estados Unidos tornou-se acionista ma-
joritário da GM, salvando-a da bancarrota. Ver Nolan McCarty, Keith Poole e 
Howard Rosenthal, Political bubbles. Financial crisis and the failure of American 
Democracy. Princeton and Oxford, Princeton University Press, 2015, p. 4.

10. Nesse sentido, são importantes os estudos sobre os regimes de relações de 
trabalho das empresas globais em diferentes países. Ludger Pries, por exemplo, 
mostrou que a Volkswagen convive com realidades locais muito distintas quando 
se comparam as plantas instaladas na Alemanha, no México, no Brasil ou nos 
Estados Unidos. Ver Ludger Pries, “Volkswagen: accelerating from a multinational 
to a transnational automobile company”, in Michel Freyssenet et al. (eds), Global-
ization or regionalization of the European car industry? Basingstoke, Hampshire: 
Palgrave Macmillan, 2003, p. 51-72.

11. Ver os trabalhos de Christopher Achen e Larry Bartels, Democracy for Realists. 
Why elections do not produce responsive governments. Princeton University Press, 
2016. Jason Brennan, Against democracy. Princeton University Press, 2016. Danny 
Oppenheimer e Mike Edwards, Democracy despite itself, MIT Press, 2012 e Arthur 
Lupia, Uninformed. Why people know so little about politics and what can we do about 
it. Oxford University Press, 2016, argumentam na mesma direção que adoto aqui. 

12. No dia 15 de março de 2017 centenas de milhares de brasileiros foram às 
ruas protestar contra a reforma da Previdência, assim como centenas de milhares 
de franceses haviam feito ao longo de 2016.
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A Inglaterra da Revolução Industrial possuía as mesmas 
instituições que lá existiam dois séculos antes. Novas ideias, 
e não instituições, foram, de acordo com Deirdre McCloskey, 
o motor daquela transformação histórica no século XIX, que 
colocou a economia mundial na trajetória de crescimento 
econômico.1 Até então, a estagnação secular era o estado 
normal da atividade econômica no mundo.2

O Brasil tem instituições, e elas funcionam, como é repetido 
por muitos. Entretanto, as ideias que as orientam são deriva-
das de uma antiga ideologia, o populismo, que se propõe a 
redistribuir renda na sociedade a favor dos mais pobres e não 
a buscar a prosperidade.

Trata-se de um jogo de soma zero e que apresenta resul-
tados opostos aos anunciados em termos de distribuição. A 
intervenção do Estado na atividade econômica é ator importan-
te no processo de redistribuição de renda e dela brotam opor-
tunidades para o rent-seeking e a corrupção, a produtividade 
agregada da economia e os investimentos sofrem impactos 

popu
lismo,

negativos. Em lugar de transferência de renda para os mais 
pobres, o que acaba acontecendo é o enriquecimento de uma 
minoria e o empobrecimento da maioria da população.

Desigualdade de renda, níveis de educação relativamente 
baixos, crescimento econômico lento e desencanto com a 
política são em geral os ingredientes da formação de am-
biente propício ao florescimento do populismo. As pessoas 
passam a sonhar com um líder que atue como espécie de 
“salvador da pátria”, que seja capaz de, em curto espaço de 
tempo, eliminar as injustiças sociais, dar um bom padrão de 
vida para os mais pobres e abrir as portas do progresso para 
os mais jovens. 

Governos populistas tendem a se reforçar com choques 
favoráveis de preços de commodities que lhes permitem o 
acesso a maiores volumes de recursos e os estimulam a 
serem mais autocráticos. Quando as implicações de seus 
erros de política econômica se tornam visíveis não hesitam em 
apontar terceiros como responsáveis, quase sempre atores 
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externos, como especuladores, o imperialismo americano, a 
crise internacional ou a Operação Lava Jato, no caso recente 
do Brasil. 

O desemprego estruturalmente elevado em alguns países 
desenvolvidos e os desequilíbrios produzidos pela globalização 
e a revolução digital geram ameaças do estabelecimento de 
governos populistas nas economias mais avançadas. Contudo, 
onde historicamente o populismo encontrou terreno fértil foi na 
América Latina. Bom número de experimentos foi realizado, de 
Juan Perón a Hugo Chávez, passando por Getulio Vargas, Alan 
Garcia e Lula, verdadeiros campeões do populismo. 

No curto prazo, as experiências populistas lograram obter 
algum êxito, refletido no aumento de popularidade dos gover-
nantes, mais crescimento e menos desigualdade. Entretanto, 
os ganhos de curto prazo tiveram como contrapartida pesados 
custos sociais no longo prazo, evidenciados por desastres 
macroeconômicos.

h
ugo Chávez foi eleito na Venezuela 
após 20 anos de queda do PIB real 
per capita, 32% entre 1978 e 1998. 
Sua aventura bolivariana – que após 
sua morte prosseguiu com Nicolás 

Maduro – tem custado muito caro aos venezuelanos: queda 
de 35% do produto real entre 2014 e 2017, hiperinflação, 
calote da dívida externa, maciça fuga de capital físico e 
capital humano, dramático aumento de desigualdade e 
pobreza, fome para boa parte da população e significativa 
alta da taxa de mortalidade de recém-nascidos e pacientes 
nos hospitais. Ao desastre macroeconômico se juntaram as 
crises social e humanitária.

No Brasil, de forma bem mais moderada e com pequenas 
diferenças ideológicas entre os partidos que detiveram o poder, 
o foco na redistribuição em lugar do crescimento econômico 
prevaleceu desde os anos oitenta, tendo se intensificado a 
partir de 2003.

O cerne do populismo no Brasil reside no que se conven-
cionou chamar de Velha Política, que compreende aliança 
formada pelas corporações sindicais e de servidores públicos, 
capitalistas inimigos do capitalismo e políticos populistas/
corruptos, com o apoio de parte do Judiciário. 

A expressão usada por Rajan e Zingales, “capitalistas ini-
migos do capitalismo”, se refere a empresários que, em lugar 
de perseguirem a inovação e a eficiência, detestam compe-
tição e priorizam conexões políticas para obterem favores do 
Estado sob a forma de créditos subsidiados, isenções fiscais 
e barreiras à competição.3 

Essa modalidade de capitalismo, o capitalismo pró-
-negócios, mina a confiança da sociedade na capacidade de 
a economia de mercado gerar oportunidades para a prospe-
ridade e a incentiva a demandar mais intervenção estatal, 
justificada como necessária para corrigir falhas de mercado, 
o que em última instância produz um círculo vicioso do atraso 
econômico e social. 

O principal argumento em defesa da concessão de privi-
légios é sempre a geração de empregos, com total desprezo 
pelo custo de cada vaga adicional. No mundo real, como a 
intervenção do Estado possui custos sociais, empregos em 
firmas beneficiárias tendem a ser compensados pela perda 
de postos nas demais e/ou pela não criação de vagas em 
firmas mais produtivas, cujo potencial de expansão deixa 
de se realizar, por exemplo, em decorrência de juros reais e 
impostos mais elevados.

Para defender privilégios, tais capitalistas e seus repre-
sentantes se cobrem com a bandeira do país proclamando-se 
nacionalistas. Como se trata efetivamente de defensores de 
seus interesses pessoais e não os da sociedade brasileira, 
Roberto Campos os batizou de “nacionalisteiros”. 

Em contraste com as políticas pró-negócios, as políticas 
pró-mercado incentivam a competição e não envolvem fa-
voritismo a setores e/ou empresas. A competição estimula 
a liberação de novas ideias, matrizes de novos produtos e 
processos, que viabilizam o crescimento econômico susten-
tável no longo prazo, o melhor programa de inclusão social 
já inventado. 

Tais políticas podem ocasionar aumento da desigualdade 
de renda, em geral provocada pelo crescimento da renda dos 
mais ricos e os de maiores níveis de educação superior em 
detrimento à dos mais pobres e menos qualificados. Nesse 
sentido, a intervenção do Estado provendo educação básica 
e serviços de saúde de boa qualidade para os mais pobres é 
fundamental para promover a mobilidade econômica e social.

Um exemplo de prática de capitalismo pró-mercado é o 
Chile, que se tornou a economia mais próspera da América 
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Latina e cujo PIB real per capita passou de 18% do americano 
em 1980 para 29% em 2016.

No Brasil, os resultados da ideologia redistributivista evi-
dentemente não foram bons. 

O produto real per capita teve crescimento anêmico 
entre 1980 e 2016, de apenas 0,7% ao ano. A esse ritmo 
precisaríamos de 100 anos para dobrar o PIB per capita do 
Brasil. Enquanto isso, 15 economias emergentes da América 
Latina (Chile, Peru, Uruguai), Europa (Irlanda, Polônia, Estônia, 
Lituânia, Letônia) e Ásia (Cingapura, China, Coreia do Sul, 
Índia, Indonésia, Malásia e Taiwan) dobraram ou mais do que 
dobraram o PIB real per capita nos últimos 25 anos. 

O populismo do século XXI acabou por produzir a mais pro-
funda recessão sofrida pela economia brasileira dos últimos 100 
anos. A perda de produto real, de 7,2% em 2015-2016, superou 
a de outras grandes recessões – 3,8% em 1990-1992, 6,3% 
em 1981-1983 e 5,3% em 1930-1931. Ela se deu em meio a 
um ambiente de crescimento da economia global, ao contrário 
das demais recessões que ocorreram durante ciclos mundiais 
recessivos. Não há como responsabilizar a “crise internacional”.

O comportamento da produtividade total dos fatores (PTF) 
– o grau de eficiência com que capital humano e capital físico 
é combinado para produzir bens e serviços – se constitui no 
principal fator para explicar as diferenças de padrões de vida 
entre nações. No Brasil, o crescimento da PTF no período 
1980-2016 foi medíocre, 0,5% ao ano, o que, somado às 
deficiências quantitativas e qualitativas da educação da força 
de trabalho, nos ajuda a entender porque nossa economia se 
expandiu tão lentamente nas últimas décadas.

Nas economias emergentes, a má alocação de recursos 
para seus usos mais produtivos é uma das principais, senão 
a maior, causa da baixa produtividade. Nesse contexto, as 
distorções produzidas pela intervenção do Estado nos diversos 
mercados estão presentes na raiz do problema.

A economia brasileira é repleta de exemplos em que a 
intervenção estatal produz má alocação de recursos, oportu-
nidades para corrupção e aumento de desigualdade. O grande 
número de empresas estatais e as políticas industriais são 
responsáveis por boa parte das distorções.

O Brasil possui 442 estatais, sendo 151 federais e as de-
mais estaduais ou municipais. Temos mais empresas estatais 
do que qualquer país da OCDE, mesmo aqueles que até o início 
dos anos 90 viviam sob regime comunista. Muito poucas são as 

empresas brasileiras cujo controle estatal pode ser justificado 
por razões econômicas.

Empresas estatais, diferentemente de companhias pri-
vadas, não possuem incentivos para maximizar valor, seu 
objetivo é a maximização de poder. Manter muitas dezenas 
de bilhões de dólares investidos no capital dessas empresas 
para que executem atividades que podem ser realizadas com 
muito maior eficiência pela iniciativa privada se constitui em 
grande desperdício.

A administração de grandes aeroportos ilustra bem isso. 
Trata-se de atividade rentável, desde que realizada de maneira 
eficiente, na medida em possui várias fontes de geração de 
receitas, como embarques de passageiros e cargas, estaciona-
mento e manobra de aeronaves, estacionamento de veículos, 
serviços de duty free e aluguel de lojas. 

a
Infraero, estatal que há pouco tempo 
era responsável pela gestão de todos os 
aeroportos brasileiros e após a conces-
são de serviços para a iniciativa privada 
continua como o principal player do 

setor, ostenta patrimônio líquido negativo, resultado de anos 
de prejuízos. Por que não privatizar 100% do capital de todos 
os grandes aeroportos, inclusive Santos Dumont e Congonhas, 
e fechar a Infraero, subsidiando quem está disposto a operar 
os pequenos? 

Evidentemente, isso seria precedido da escolha dos ae-
roportos de pequeno porte que gostaríamos de manter e da 
aplicação de critérios econômicos para a concessão de sua 
operação ao setor privado.

Assim como a Infraero, não existem razões que justifiquem 
do ponto de vista econômico o controle do Estado em compa-
nhias como a Petrobras, Eletrobras, Correios, bancos públicos, 
Casa da Moeda e outras.

A maior fonte dos desperdícios originados pelas estatais 
deriva de seu uso político para redistribuir recursos para outros 
fins, pois é justamente quando má alocação de recursos e 
corrupção caminham de mãos dadas.

Embora a sociedade seja a proprietária do capital das 
empresas estatais, considerável parcela de seu fluxo de caixa 
é apropriado pelos componentes da Velha Política, sob a forma 
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de altos salários e outros privilégios para corporações de ser-
vidores, cargos executivos para afilhados políticos, contratos 
de compra de bens e serviços sem concorrência ou mediante 
concorrências fraudadas e financiamentos a juros subsidiados 
para quem tem acesso aos mercados financeiros. É o fenôme-
no da “privkhvatizatsiya” – privatização por dentro – palavra que 
os russos empregaram para denominar o saque das empresas 
estatais da antiga URSS por seus gestores e políticos. 

À semelhança da estatal venezuelana PDVSA, cujo fluxo de 
caixa foi largamente utilizado para redistribuir renda e comprar 

apoio político, a Petrobras é caso mais evidente dessa prática 
no Brasil.4 

Estima-se que quase US$ 50 bilhões foram desperdiçados 
com aquisição de refinarias nos EUA e Japão e projetos de 
construção de outras no Rio de Janeiro, Pernambuco, Ceará 
e Maranhão. Tais iniciativas tiveram início justamente após a 
descoberta do pré-sal, cuja exploração e produção demanda 
elevado volume de recursos financeiros, em que os retornos 
esperados dos investimentos costumam ser os mais altos na 
indústria do petróleo. 
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Segundo estimativas, outros US$ 40 bilhões foram gastos 
em subsídios aos preços de derivados de petróleo entre 2011 
e 2014, quando a Petrobras foi inclusive forçada a importar 
gasolina para vender com preços mais baixos no mercado 
doméstico, em clara contratação de prejuízo. 

O congelamento de preços de gás vendidos pela Petrobras 
a companhias distribuidoras que o engarrafa em botijões e os 
revendem para o consumidor final durante quase 13 anos – 
janeiro de 2003 a setembro de 2015 – constitui-se em claro 
exemplo de redistribuição para os mais ricos. Nesse período, 
a média nacional dos preços ao consumidor de botijões de 
gás aumentou em 75%, de acordo com dados do FGV IBRE e 
IBGE, uma cortesia da Petrobras para os acionistas das firmas 
distribuidoras de gás engarrafado.

f
elizmente, a “privkhvatizatsiya” da Petrobras 
começou a ser estancada com o lançamento 
da Operação Lava Jato e o choque negativo 
dos preços do petróleo em 2014. Este último 
foi a gota d´água para levar para as cordas 

as finanças da petroleira, que já se defrontava com o maior 
endividamento de uma companhia não financeira no mundo. 
Apesar do trabalho de reestruturação que vem sendo feito, 
sob o controle do Estado, nada impede que no futuro seus 
acionistas voltem a ser  vítimas de ações semelhantes. 

O Brasil é pródigo em políticas industriais, que possuem 
como objetivo central produzir para substituir importações, 
sem a exigência de metas de desempenho de seus benefici-
ários nem tampouco a imposição de prazos para sua duração. 

A industrialização, que parece ser um fetiche para mui-
tas pessoas, não causa necessariamente desenvolvimento 
econômico, o importante é a exploração de vantagens 
comparativas. 

Os australianos, cinco vezes mais ricos do que nós 
brasileiros, não possuem nenhuma inibição em ser grandes 
exportadores de commodities. Maiores produtores mundiais 
de minério de ferro e carvão metalúrgico, possuem uma 
indústria siderúrgica minúscula e não se importaram com o 
fechamento recente da última montadora de automóveis em 
seu país. Sua prioridade é a maximização dos benefícios das 
vantagens comparativas.

A evidência empírica de vários estudos sugere que os 
empréstimos subsidiados do BNDES, financiados por aumento 
da dívida pública, se destinaram para grandes empresas que 
possuem acesso aos mercados financeiros e não causaram 
crescimento de investimentos e da produtividade agregada da 
economia.5 Redistribuíram renda para acionistas de grandes 
empresas. 

Num mundo globalizado, a economia brasileira é a mais 
fechada entre as 10 maiores economias e uma das 10z mais 
fechadas ao comércio internacional. Tarifas de importação 
mais altas, cláusulas de conteúdo nacional (Finame, petróleo), 
programas condenados pela comunidade internacional, como 
o INOVAR Auto, excesso de burocracia no processamento 
de transações são importantes obstáculos colocados para 
restringir o acesso aos benefícios das trocas internacionais, 
como a absorção mais rápida de inovações e os ganhos de 
produtividade.

Uma das consequências de décadas de políticas industriais 
movidas pelo populismo é o encolhimento de nossa indústria 
manufatureira, que contribui com apenas 11% do PIB contra 
a média de 15% para as economias emergentes. 

Múltiplos instrumentos protegem nossas empreiteiras da 
concorrência global: conteúdo local, restrições na Lei de Lici-
tações e empecilhos ao exercício da profissão de engenheiro 
e à concessão de vistos de trabalho para não brasileiros. A 
Operação Lava Jato revelou claramente as consequências 
dessas barreiras: formação de cartel, custos de obras públicas 
excessivamente altos e corrupção generalizada.

A corrupção não consiste apenas em problema moral e 
legal. Tem profundas implicações econômicas, ao afetar nega-
tivamente as finanças públicas, o crescimento econômico e a 
desigualdade de renda. Ao mesmo tempo, agride a democracia 
e a coloca em descrédito. 

A identificação e punição de culpados elevam riscos para 
os corruptos e desestimularão a prática desse crime no futuro. 
Por outro lado, é essencial a eliminação da oferta de oportuni-
dades para a corrupção, o que exige redução da intervenção 
do Estado na economia. 

O foco redistributivo tem impedido um ajuste fiscal 
permanente. Entre 1997 e 2007, a resposta à expansão dos 
gastos públicos se deu pelo aumento da carga tributária. 
Depois de breve interlúdio, proporcionado pelo efeito do cres-
cimento econômico sobre as receitas, passamos a recorrer 
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meio a um confronto entre ideias liberais e a Velha Política. 
Esta última trava batalha de vida ou morte, tentando manter 
distorções, como o foro privilegiado para políticos corruptos, 
subsídios, proteção contra a competição e uma previdência 
social a caminho da falência, enquanto monta barricadas para 
a defesa de estatais generosas.

Um governo fraco e ainda comprometido com a Velha 
Política já se mostrou incapaz de avançar muito no enorme 
desafio de promover a transformação estrutural da economia 
brasileira. O triunfo das novas ideias, de caráter liberalizante e 
voltadas para a promoção efetiva do crescimento econômico, 
depende de forte apoio da sociedade a uma nova administra-
ção disposta a romper os laços com o populismo. 
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a truques contábeis e eventos não recorrentes, claramente 
insustentáveis. Pesada carga tributária, plena de distorções 
e razão dívida pública/PIB explosiva foram consequências 
desse processo.

Nossa previdência social, fortemente deficitária, é conta-
minada pelo viés redistributivista. A aposentadoria precoce, 
a persistência da indexação ao salário mínimo e os privilégios 
aos servidores públicos se constituem nas principais razões 
de um regime previdenciário crescentemente dispendioso e 
desigual, pois subsidia os mais ricos a custa dos mais pobres.6 

A literatura econômica sobre reformas estruturais sugere 
que as grandes recessões parecem convencer a sociedade 
sobre a necessidade de mudar o regime de política econômica, 
tornando mais provável sua realização.7 Grupos de interesse, 
beneficiários do status quo, lutam contra a modernização, 
porém tendem a se enfraquecer diante da evidência que suas 
propostas só produziram prosperidade para eles próprios. 

Essa é a situação em que nos encontramos hoje, em 
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T
ive um tio-avô polonês que sumiu pelo mundo 
com um cavalete e umas bisnagas de tinta na 
cacunda. Pintor, poliglota e falsário, ele ganha-
va a vida com seu pincel, vendendo quadros, 
retocando cédulas e atravessando idiomas de 
porto em porto. Muito tempo depois do seu 

desaparecimento, em uma viagem à Cracóvia, encontrei o 
ramo polaco da família exterminada nos arquivos do campo 
de concentração de Auschwitz. Paulatinamente fui então 
montando o quebra-cabeça dessa cultura extraordinária. 
Comprimida entre alemães protestantes e russos ortodoxos, 
a Polônia desapareceu algumas vezes do mapa, acumulando 
uma história complexa e sinuosa. E a sina da sua arte não 
haveria de ser diferente.

Uma vez que muitos poloneses tomaram parte direta na 
Revolução de 1917, diversos comunistas da Polônia foram 
impiedosamente caçados por stalinistas e nazistas. Entretanto, 
essa exasperação entre polacos, alemães e russos penetra 
noite adentro no passado mais longínquo da Idade Média. 
Um grande intelectual polonês, de quem fui secretário por um 
semestre, disse-me certa vez, caçoando: “numa guerra com 
alemães e russos, primeiro os polacos matam os alemães, de-
pois os russos: primeiro o dever, depois o prazer!”. Com efeito, 
dois acontecimentos mais recentes tornam-se significativos 
para se compreender o filme e a saga de seu personagem 
principal ora comentados. O primeiro deles é o revés imposto 
pelos poloneses ao Exército Vermelho na batalha do Vístula, 
uma fragorosa derrota da tentativa de anexação soviética que 
forçaria Lênin a assinar um humilhante tratado de paz reconhe-
cendo a independência da Polônia em 1920, pondo fim à guerra 
polaco-soviética. O segundo episódio envolve já a Alemanha 
de Hitler e a União Soviética de Stalin, que tiveram de aguar-

dar até 1939 para repartir o butim da Polônia por uma dupla 
invasão acordada no mefistotélico Pacto Ribbentrop-Molotov. 
Ainda sobre essas memórias históricas e afetivas, ocorrem-me 
também dois filmes amplamente aclamados: Os falsários (de 
Stefan Ruzowitzky) e Katyn (também de Andrzej Wajda), este 
último sobre o massacre perpetrado pelos soviéticos contra 
o oficialato polonês na Segunda Guerra Mundial, um crime 
durante longos anos erroneamente atribuído aos alemães. 

Mas menciono essas duas obras apenas para tratar da 
derradeira produção de Andrzej Wajda: Powidoki (impressões), 
traduzido em inglês como Afterimage e em francês como Les 
fleurs bleus (As flores azuis), uma escolha necessária para se 
evitar prováveis confusões com a palavra impressionismo, tão 
específica no mundo da arte pictural. Esse filme, de 2016, trata 
do último período do artista plástico e esteta polonês Wladys-
law Strzeminski, nascido em Minsk (então Império Russo) no 
ano de 1893 e falecido em Lodz, na Polônia, em 1952, exata-
mente um ano antes da morte de Stalin. A potente fotografia 
aliada ao domínio narrativo de Andrzej Wajda conduzem-nos 
ao calvário vivido por Strzeminski durante o domínio soviético, 
mudança que impôs brutalmente o realismo socialista como 
doutrina oficial de Estado no terreno das artes e da literatura 
em praticamente todo o bloco socialista e suas sucursais.

Amputado de uma perna e um braço pela explosão de uma 
granada em 1916, na Primeira Guerra Mundial, Strzeminski 
também perdeu praticamente toda a visão de um olho (fato 
este infelizmente suprimido no filme). Mas nada disso afetou 
a sua prolífera produção, atualmente considerada como a mais 
importante da pintura polonesa modernista e uma arrojada 
precursora do construtivismo pan-europeu. E não era para 
menos: Strzeminski convivera com sua esposa, a escultora 
Katarzyna Kobro, por cinco anos na Moscou revolucionária, 
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ao lado de inúmeros poetas e fundadores de movimentos 
seminais como Kazimir Malevich, Alexander Rodchenko e 
Vladimir Tatlin, vindo a colaborar ainda com Wassily Kandinsky, 
Marc Chagal e Piet Mondrian, entre muitos outros luminares 
do arrojo estético do século XX. Ao longo do filme, todo esse 
sólido e precoce passado revolucionário incita um conflito entre 
o protagonista e os representantes do regime até sua vida 
tornar-se material e psicologicamente insuportável. Defensor 
intransigente da autonomia estética das questões formais para 
além do mero engajamento propagandístico, Strzeminski opôs-
-se desde cedo ao que chamava o barroquismo de Cézanne. E 
a sua última fase criativa, abordada no filme, preocupava-se 
primordialmente com as reminiscências óticas e mentais da 
experiência visual, formadas a partir do momento em que as 
pálpebras cerram os olhos: powidoki, as impressões deixadas 
na retina, um misto de impregnação luminosa e exercício 
ativo da lembrança, algo muito próximo ao que Henri Bergson 
pioneiramente descrevera em 1901.

Juntamente com Kobro (cuja obra “degenerada” foi em 
grande parte destruída pelos nazistas), Strzeminski desenvolveu 
os fundamentos da doutrina unista em pintura, escultura, design 
tridimensional, arquitetura e artes gráficas. Em abril deste ano, 
o museu Rainha Sofia da Espanha dedicou ao casal Kobro-
-Strzeminski uma excelente mostra retrospectiva, sucedendo 
a uma grande exposição do museu de Lodz, de 2011, dedicada 
apenas ao artista. Como teórico da imagem e do espaço, 
Strzeminski é lamentavelmente pouco conhecido no Brasil. 
Entretanto, até mesmo nos grandes círculos críticos ele é ainda 
escassamente estudado na sua tentativa de fugir às polaridades 
entre o figurativismo e o abstracionismo sem aceitar as soluções 
impressionistas, cubistas ou surrealistas. Do geometrismo su-
prematista de Malevich à pintura de paisagens ao ar livre, ele 
pensou e exercitou a superfície pictural não apenas nos limites 
físicos das suas possibilidades expressivas, senão também na 
sua recepção fisiológico-mental e protopictórica.

Ponderando as articulações entre olho, corpo, espaço e 
mente, Strzeminski situa-se no terreno de uma fenomenologia 
materialista da visão, para a qual o contorno do traço, o volume 
perspectivado, a cor e a tensão composicional da pintura não 
estavam apenas submetidos ao regime de luz e sombra, mas 
ainda ao próprio cessamento da recepção visual. É dizer: ele 
preocupava-se com uma pintura que ao cabo se plasmava a 
partir dos resíduos fotossensíveis do visto, de certos rastros 

evanescentes deixados na câmara escura do globo ocular, a 
serem recolhidos como matéria criativa pela lembrança do 
pintor interessado em descobrir como o homem enxerga e 
constrói aquilo que vê ou pensa ter enxergado. Graças a esse 
conjunto de questões, parte considerável do arco dramático 
do filme de Wajda envolve o círculo de admiradores e alunos 
diletos que tentam salvar os quadros de Strzeminski e registrar 
a sua célebre Teoria da Visão a partir de esparsas notas de 
aula e fragmentos ditados.

p
roibido de lecionar na universidade (expulso 
da Escola de Belas Artes de Lodz, da qual foi 
fundador), Strzeminski teve o seu registro 
profissional cancelado no sindicato dos ar-
tistas. Impedido de trabalhar e sem dinheiro 
em uma sociedade paupérrima e destituída 

de mercado, ele passou a ter sérias dificuldades para obter 
desde tintas até os disputados cupons de alimentação do 
governo. Mentalmente massacrado e colhido pela tuberculose, 
terminou por falecer trabalhando sobre os rascunhos da sua 
obra teórica, que só viria a público em 1958, com a distensão 
pós-stalinista.

Infelizmente, Powidoki foi também o adeus do próprio An-
drzej Wajda, morto em outubro de 2016. Retomando algo dos 
seus contundentes O homem de ferro e O homem de mármore, 
do começo da década de 1980, Wajda despediu-se acertando 
as contas com a barbárie stalinista que marca de modo inde-
lével o seu cinema político. Nesse epílogo magistral, indicado 
ao Oscar de melhor filme estrangeiro em 2017, ele deixa um 
excelente retrospecto para quem se disponha a fechar os 
olhos e procurar lembrar, nesses 100 anos da Revolução de 
Outubro, como puderam os comunistas ter reunido tantos 
espíritos prodigiosos do século XX e depois terminado como 
uma súcia de medíocres sufocada pelo próprio parasitismo 
burocrático. Talvez seja despiciendo mencionar que o socia-
lismo real começou a ruir na Polônia, bem antes da queda do 
muro de Berlim ou do colapso da União Soviética. Mas esse já 
seria um outro filme, para o qual, entretanto, a obra de Wajda 
certamente terá muito a colaborar. 

O autor é professor do Departamento de Direito Público da Universidade Fe-
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Nomes como Stephen Hawking e Elon Musk tem se manifestado 
vigorosamente sobre o risco que a inteligência artificial (IA) representa 
para o mundo como conhecemos. Bill Gates expressou as mesmas 
preocupações. Em 2015 a Universidade de Oxford publicou um relatório 
inédito sobre as doze maiores ameaças à humanidade e nele incluiu as 
IAs (PAMLIN e ARMSTRONG, 2015). Mas numa época em que há tanta 
fome, violência, desastres naturais, crises econômicas, aquecimento 
global e toda sorte de infortúnios, não soa estranho discutir a ameaça 
representada pelas IAs? O que pode requerer mais atenção do que os 
assombros do viver contemporâneo? Na tentativa de esclarecer essas 
questões propõe-se uma reflexão sobre a história daquilo que hoje 
compreendemos por IA.

A inteligência artificial que permeia o imaginário popular teve suas 
bases assentadas durante a Segunda Guerra Mundial, quando os esforços 
em torno de problemas militares catalisaram e impulsionaram o pensa-
mento de natureza sistêmica, produzindo uma revolução nos moldes 
talhados por Thomas Kunt. Sistemas de controle foram concebidos para 
automatizar e prover desempenho superior à artilharia antiaérea, um com-
ponente que, à época, assumiu papel central nos dispositivos militares.

Considerando os efeitos devastadores da campanha aérea alemã con-
tra a Grã-Bretanha, uma parte significativa dos esforços aliados dirigiram-se 
ao enfrentamento da moderna aviação militar – mais rápida, mais bem 
armada e capaz de voar mais alto do que na Primeira Guerra Mundial. Entre 
1940 e 1945, a divisão de controle de fogo do escritório norte-americano 
de pesquisa e desenvolvimento na área de defesa, sob o comando do 
matemático Warren Weaver, fomentou dezenas de projetos envolvendo 
indústrias e universidades. O resultado foi um sucesso estrondoso, com 
uma rara e inusitada exceção: o trabalho de Norbert Wiener (RID, 2016). 

Wiener capitaneou uma pesquisa que buscou, sem sucesso, prever e 
tratar matematicamente os padrões de voo de pilotos inimigos. Se por um 
lado o seu projeto não produziu soluções práticas para o controle de fogo, 
por outro forneceu a base para o seu livro mais importante: “Cybernetics, 
or Control and Communication in The Animal and The Machine” de 1948. 

Logo após o lançamento, para surpresa dos editores, o livro se 
tornou um best-seller. Os principais jornais e revistas norte-americanos 
publicaram resenhas e entrevistas com Wiener, em que os sistemas 
de controle que permeavam o mundo moderno eram apresentados. Tal 
sucesso promoveu o inusitado: o talentoso cientista de carreira e genial 
matemático foi alçado ao status de ícone do mundo pop. Como isto 
se deu? Na obra de Conway e Siegelman (2006) é possível identificar 
dois fatores. Primeiro, o engajamento de Wiener no pós-guerra contra 
a proliferação de sistemas de controle a serviço da guiagem de armas 
cada vez mais poderosas e sofisticadas. Essa foi sua resposta pessoal ao 
lançamento da bomba de Hiroshima. O segundo foi o reconhecimento do 
próprio Wiener da impossibilidade de conter este avanço. A alternativa 
que ele encontrou foi labutar pela popularização da abordagem sistêmica, 
alertando a todos sobre os riscos e oportunidades que se abriam. 
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Nas décadas seguintes os seus prognósticos passaram a povoar o 
imaginário coletivo, promovendo a coexistência tortuosa de distintas 
visões de futuro. Na mais bela, as máquinas serviriam aos homens, am-
pliariam suas capacidades, fariam os trabalhos repetitivos, otimizariam 
processos e organizações e resolveriam problemas de enorme comple-
xidade. Na mais soturna, máquinas dominariam os homens, vigiando, 
controlando e punindo. E seriam capazes de levar destruição a qualquer 
lugar da Terra. 

Emergiu nesse contexto a cibernética, com a promessa de instituir-se 
como uma “disciplina das disciplinas” capaz de prover métodos e concei-
tos transversais aos diversos campos do conhecimento, proporcionando 
condições para um nível de cooperação até então inimaginável entre 
campos tão distintos quanto, por exemplo, a engenharia e a antropologia. 

MoviMento CibernétiCo e ContraCultura
Antes da Segunda Guerra, nasceram e morreram algumas iniciati-

vas que poderiam ter antecipado a ascensão do paradigma sistêmico. 
Segundo Bowlby (2002), Sigmund Freud, neurologista e pai fundador da 
psicanálise, ensaiou conceitos fundamentais da teoria de sistemas no 
seu livro Projeto para uma Psicologia Científica, de 1895, não publicado 
durante a sua vida. Freud, contudo, teria se afastado desses ensaios 
iniciais em favor da teoria do impulso secundário.

Na URSS, Alexander Alexandrovic Malinovsky (1873-1928), cientista 
e revolucionário marxista, fundou uma tradição de pensamento sistêmico 
que ansiava por estabelecer uma linguagem comum para explicação de 
todos os fenômenos experimentados pelo homem, a partir da compre-
ensão do sistema de relações que os constituía (CAPRA e LUIGI, 2014). 
Divergências com a doutrina marxista resultaram na sua expulsão do 
partido. Ele não foi, contudo, alienado das atividades do Estado, dada a sua 
competência nos mais diversos ramos do conhecimento – da economia 
à filosofia, da medicina à poesia. Seu trabalho, que não detalharemos 
neste artigo, claramente antecipou a base conceitual que o movimento 
cibernético traria à superfície anos mais tarde, por meio de obras-síntese 
como a Teoria Geral de Sistemas, de Ludwig Bertallanfy (1963). A morte 
prematura do cientista soviético e a limitada cooperação acadêmica que 
pautava as relações entre os blocos capitalista e socialista fizeram dele 
um completo desconhecido no Ocidente. Tendo publicado uma soma 
impressionante de trabalhos, sem utilizar a verdadeira identidade, Ale-
xander é mais conhecido pelo pseudônimo de Bogadnov (HUESTIS, 1996).

Desse modo, foi mesmo no pós-guerra que o campo ganhou corpo 
e forma, mormente a partir dos encontros científicos que, mais tarde, 
ficariam conhecidos como as Conferências de Macy. Realizadas entre 
1944 e 1953, na cidade de Nova Iorque, os eventos reuniram volunta-
riamente nomes que, mais tarde, refundariam nosso mundo por meio de 
suas ideias e seguidores (HEYLIGHEN e JOSLYN, 2001). 

As Conferências de Macy e as suas congêneres britânicas influencia-
ram uma geração de antropólogos, engenheiros, psicólogos, matemáticos, 
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filósofos, designers, biólogos, neurocientistas e artistas. Lan-
çaram as bases para os mais diversos sistemas automatiza-
dos, como as redes globais de comunicação, computadores 
portáteis, satélites, videogames, próteses médicas, sistemas 
de mísseis e sondas espaciais. Lançou novas bases para a 
educação e para a psicoterapia pelas mãos, respectivamente, 
de Jean Piaget (1896-1980) e John Bowlby (1907-1990) (LE-
ONARD, 2010). Deu origem a uma nova tradição sociológica, 
marginal e desafiadora por Talcott Parsons (1902-1979) e mais 
tarde por George Homans (1910-1989), Walter Buckley (1922-
2006) e Niklas Luhmann (1927-1998). Ampliou os horizontes 
da neurociência cognitiva e da inteligência artificial por Heinz 
Von Foester (1911-2002), Gregory Bateson (1904-1980), 
Humberto Maturana e Francisco Varela (1946-2001) (GLASER-
SFELD, 1995). Fomentou o surgimento de forças produtivas 
como as empresas Adobe, Pixar, Netscape, Apple e Google, 
assim como o desenvolvimento de escolas de planejamento 
e solução de problemas como o “design thinking” e o “human 
centered design”, filiadas às ideias de Horst Rittel (DUBBERLY 
e PANGARO, 2015). Por fim, concebeu, projetou e construiu a 
rede que materializava a sua utopia – um mundo em que as 
pessoas poderiam se engajar numa colaboração sem igual, 
mediada por sistemas computacionais avançados – a Internet. 

Pelo modo como desafiavam preceitos largamente adota-
dos e viabilizavam avanços técnicos até então inimagináveis, 
os cibernéticos deram parte da cor e do tom da contracultura, 
fomentando a ideia do mundo como uma grande rede de 
elementos dependentes e interconectados (FRANK, 1998; 
DUBBERLY e PANGARO, 2015). Assim, entre os anos 40 e 
70, muitos utilizaram o olhar cibernético para formular novas 
abordagens para os problemas tradicionais de seus campos. 
Outros se destacaram nas artes, produzindo obras que se 
tornariam clássicos da ficção científica e referências na cons-
trução da cultura pop.

Na perspectiva construída pelas Conferências de Macy, 
sintetizada por Wiener (1998), os organismos vivos, assim 
como as máquinas, guiam-se por meio de sistemas de con-
trole por realimentação (o mesmo que feedback), cujo estado 
desejado é o equilíbrio com o ambiente (CANON,1932). Esse 
novo olhar sobre a vida abriu inúmeras possibilidades metodo-
lógicas para as disciplinas que estudavam os seres vivos em 
geral ou o homem em particular. Contudo, após os primeiros 
anos de excitação e entusiasmo, o movimento entrou numa 
fase mais reflexiva, onde seus autores buscaram sedimentar 
o vasto inventário de descobertas e colocar em perspectiva 
as críticas ao movimento. Não eram poucas, afinal. 

Os petardos vinham de várias direções e apontavam para 

algumas importantes fragilidades do discurso sistêmico quan-
do aplicado à análise de sistemas biológicos. Algumas figuras 
proeminentes da ciência, encasteladas em suas abordagens 
disciplinares, manifestaram incredulidade diante da visão de 
mundo cibernética sem, necessariamente, apresentar argu-
mentos capazes de contrariá-la. O mundo simplesmente não 
poderia ser daquele jeito. E isto parecia bastar aos seus pupilos 
mais fiéis. Outros afirmaram que a ideia de homeostase, se 
transportada para o campo das ciências sociais, fundamen-
tava a ideia de conservação do status quo, “naturalizando” 
a existência de regimes totalitários. Outros afirmaram que, 
embora o discurso dos cibernéticos privilegiasse uma abor-
dagem holística dos problemas, compartilhava com o método 
cartesiano uma visão mecanicista do mundo, onde não havia 
espaço nem explicação para fenômenos como a inovação e a 
criatividade (DUPUY, 2009). 

Sobre esta última crítica, perspicaz e fundamentada, 
debruçaram-se importantes cientistas como o físico teórico 
Horst Rittel (1930-1990), o físico-químico Ilya Prigogyne 
(1917- 2003), Heinz Von Foster, Gregory Bateson e por último 
o biólogo e neurofisiologista Humberto Maturana e seu amigo 
próximo, o neurocientista Francisco Varela (GLASERSFELD, 
2002). O trabalho de Maturana e Varela no desenvolvimento 
do que chamamos hoje de “biologia do conhecer”, também 
conhecida como Teoria de Santiago, revolucionou o campo dos 
estudos sistêmicos dando corpo teórico ao que chamamos 
hoje de cibernética de segunda ordem. 

o natural, o artifiCial e a inteligênCia
Dentro de uma perspectiva cibernética, é possível observar 

que a vida se organiza por meio de estruturas progressiva-
mente mais complexas, em que sistemas formam sistemas 
maiores em um número impressionante de escalas – da vida 
intracelular aos tecidos, órgãos, sistemas, organismos e ecos-
sistemas. Para analisar esse processo é preciso considerar 
três de seus aspectos essenciais – a autopoiese, a iteração 
e a simplicidade.

A autopoiese é definida por Maturana como o processo 
que a vida executa de criar a si mesma. É a sua característica 
central. Uma pedra não é capaz de produzir outra pedra. Nem 
um carro é capaz de produzir outro. Mas uma célula é capaz de 
produzir outras. Mosquitos, baleias e seres humanos também 
(MATURANA e VARELA, 2001). 

A ideia de iteração ou recursividade, presente no corpo 
teórico do movimento desde seu início, afirma que os diversos 
componentes de um sistema se comunicam e o comportamen-
to geral do todo é o produto das iterações entre suas partes, 
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regidas por laços de realimentação positiva (a ação de um 
componente é estimulada por outro) ou negativa (a ação de um 
componente é inibida pelo outro). Na cibernética de primeira 
ordem, os sistemas têm componentes fixos e trocam informa-
ções entre si, sendo a informação vista como algo que existe 
independente do observador – é parte de um mundo objetivo. 

Na cibernética de segunda ordem, os sistemas são di-
nâmicos em sua composição, pois novos componentes vão 
sendo produzidos, enquanto outros vão perecendo. Portanto, 
os sistemas vivos têm plasticidade e capacidade de adaptação, 
propriedades trazidas à discussão pela Teoria de Santiago e 
que permitiram à cibernética de segunda ordem acomodar 
explicações para fenômenos como a criatividade e aprendiza-
gem (MARTINS, 2016). A iteração, nesse caso, é vista como 
uma troca de perturbações mútuas (não de informações), a 
fim de produzir um determinado comportamento do todo pela 
coordenação de esforços das partes. Nenhuma informação, 
portanto, existiria independente de um observador.

A simplicidade fala a respeito do modo como a vida se 
desenvolve em escalas progressivamente maiores ao longo 
da história natural. Pode parecer estranho, mas segundo Ca-
pra e Luigi (2014) esse processo não se dá por disposições 
complicadas, mas sim pela aplicação sucessiva de regras 
simples, numa escala titânica. Foi somente com o advento 
da matemática não linear e dos programas e computadores 

necessários à execução dos seus cálculos que se abriram 
fantásticas possibilidades de investigação das regras e dos 
padrões de organização da vida, desde os níveis moleculares, 
como o código genético, aos padrões visíveis a olho nu, como 
a geometria das conchas e os padrões de distribuição de folhas 
num galho de árvore (CAPRA e LUIGI, 2014).

Nesse processo de complexificação da vida em escalas 
cada vez maiores, surgiu uma notável novidade evolutiva – os 
circuitos de controle por realimentação bioelétrica, compostos 
por células especializadas. Até então as comunicações de re-
forço e inibição se davam apenas pela secreção e transporte de 
substâncias. A partir do surgimento dos neurônios e das glias 
na história natural, a cerca de 700 milhões de anos.1 as comu-
nicações no interior dos organismos vivos se tornaram cada 
vez mais rápidas pelo aproveitamento de impulsos elétricos. 

Movimentos de precisão, pensamento abstrato e cons-
ciência tornaram-se possíveis pelo aumento do tamanho e da 
complexificação das redes interneuronais, fenômeno observável 
nas famílias de espécies dotadas de grandes cérebros, como os 
mamíferos (MARTINS, 2016). Nasce então o que convenciona-
mos como inteligência, aqui definida, de modo operacional, pela 
possibilidade de realizar escolhas. Sistemas de realimentação 

114

1. Essa estimativa está baseada nas evidências fósseis do aparecimento de 
invertebrados marinhos como águas-vivas, animais dotados de sistemas nervosos 
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simples não fazem escolhas. Na presença de uma determinada 
perturbação, o sistema reage de um determinado modo. No 
corpo humano o ato reflexo de retrair o braço quando a mão 
toca uma superfície quente é um bom exemplo. 

A possibilidade de fazer escolhas nasce da possibilidade de 
formular diferentes linhas de ação, ponderar os custos e os bene-
fícios e então decidir qual parece ser a melhor opção, dentro do 
tempo disponível para isso. Trata-se de uma habilidade amparada 
nos sistemas de controle antecipatório, ou  feed forward (FF) que 
surgiram na história natural após os sistemas baseados em feed 
back (DAMASIO, 2011). Em oposição ao controle por realimen-
tação, de natureza reativa, o controle por feed forward tem uma 
natureza proativa, provendo vantagens mais bem discutidas no 
artigo “Cibernética, Neurociência e Outros Impulsos” publicado 
na revista Insight Inteligência nº 98, em 2016.

Podemos tomar a inteligência, portanto, como uma pro-
priedade específica de sistemas que atingiram um certo grau 
de complexidade. Quando consideramos o homo sapiens como 
o ponto privilegiado na escala de complexificação, torna-se 
apropriado utilizar um nome específico para aquilo que é 
produto da ação do homem: artificial. 

inteligênCia artifiCial
De acordo com Bostrom (2014), a associação de indivíduos 

dotados de inteligência em uma unidade social produz um tipo 

específico de sistema, com muito mais possibilidades de ação 
e cognição – a superinteligência coletiva. Sob a sua perspec-
tiva, a sociedade humana é um ecossistema de inteligências 
coletivas, artificiais, de diferentes tamanhos, capacidades e 
propósitos. Famílias, empresas, órgãos públicos, bandas de 
rock, orquestras, igrejas, nações e comunidades de nações 
são exemplos dessas entidades.

Desde o surgimento do homem moderno, a progressiva 
sofisticação das culturas materiais e imateriais agregou novas 
capacidades às superinteligências coletivas, proporcionando o 
aumento da velocidade e amplitude das comunicações entre 
seus componentes. Escrita, transporte marítimo, moeda e 
mais tarde as comunicações telegráficas proporcionaram a 
elas, em apenas alguns séculos, um salto evolucionário sem 
precedentes.

Portanto, para Bostrom (2014), as IAs existem muito antes 
da era da informação. O que a revolução da informática e da 
microeletrônica teria trazido de novidade seria o uso de unidades 
inorgânicas capazes de computar e transferir dados sem o em-
prego de inteligência biológica pelas superinteligências coletivas. 
Refiro-me naturalmente aos computadores e suas redes de 
comunicação e à substituição progressiva de homens, cavalos, 
pombos-correio e cães pastores por componentes inorgânicos.

Eles estão em toda parte, disponíveis em tamanhos e 
capacidades variadas, utilizados para finalidades diversas e 
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quase sempre conectados entre si. Sem nos determos na con-
tribuição de pioneiros, como Alan Turing e Jon Von Neumann, e 
nos avanços proporcionados pela indústria de defesa na Guerra 
Fria, é possível observar ao longo dos séculos XX e XXI que 
sistemas inteligentes têm assumido a regulação de funções 
essenciais nessa sociedade de IAs gigantes de natureza social. 
Sistemas microprocessados de comunicação, navegação, 
armazenamento de dados, geração de energia, transações 
financeiras, transporte e controle de armas passaram a cons-
tituir parte da estrutura vital dos setores públicos e privados. 

O complexificação de sistemas em escalas cada vez 
maiores, dotados de capacidades computacionais progressi-
vamente superiores, pelo aumento da velocidade, densidade, 
quantidade, conectividade e qualidade de seus componentes, 
é uma tendência claramente identificável na história natural e 
na história social. Assim, a despeito das divergências dentro 
da comunidade científica, de um modo geral não se pergunta 
“se” as IAs baseadas na microeletrônica são possíveis, mas 
“quando” e “como” elas se tornarão realidade, considerando 
todo o esforço devotado às pesquisas em aprendizagem de 
máquina e os visíveis avanços obtidos (BOSTROM, 2014; 
DOMINGOS, 2015). 

E quando elas se tornarem realidade, grandes IAs sociais 
como países inteiros ou empresas multinacionais poderão ser 
atacadas em seus sistemas de TIC (Tecnologia da Informação e 
Comunicação) de um modo até então impensável. Mesmo uma 
única IA, dotada de estrutura lógica similar ao cérebro de um 

homem mediano, pode representar uma ameaça significativa, 
já que neurônios artificiais podem ser milhares de vezes mais 
velozes do que seus congêneres biológicos. Considerando todo 
o conhecimento estruturado disponível por meio da Internet, 
IAs eletrônicas podem aprender e evoluir numa velocidade 
brutal dentro de um ambiente tão rico. E se forem associadas 
em uma superinteligência coletiva, podem superar IAs sociais 
sem grandes esforços. Trata-se de algo tão perigoso quanto 
armas nucleares, requerendo portanto iniciativas de controle 
da sua disseminação (se é que isso seja possível). 

SínteSe
Grupos humanos são, portanto, sistemas sociais inteli-

gentes com vontades e metas próprias. As IAs puramente 
sintéticas dispensam a necessidade de componentes humanos 
e animais, sendo capazes de superar largamente em desem-
penho as superinteligências coletivas sociais. Dessa forma 
podem agir suave ou agressivamente sobre os mecanismos 
de controle das relações humanas e sistemas informacionais, 
afetando profundamente o modo de vida contemporâneo.

A vulnerabilidade é enorme, considerando o alto grau de 
automação dos sistemas que suportam as comunicações 
internas das superinteligências coletivas e as comunicações 
entre elas. As IAs sintéticas podem “hackear” as máquinas 
sociais que compõem o nosso ecossistema social, destruindo 
unidades pequenas, como famílias ou pequenos negócios, até 
unidades grandes, como Estados-Nação. Stephen Hawkings, 
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Elon Musk e Bill Gates parecem, portanto, ter justas razões 
para se preocuparem.

Mas, como afirma Domingos (2015), quanto mais pessoas 
entenderem as possibilidades e limitações do uso seguro das IAs, 
maiores são as chances de evitarmos as armadilhas que o avanço 
irrefletido pode reservar. E até lá, o estudo das superinteligências 
coletivas de natureza social pode nos proporcionar alternativas 
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illa La Angostura é um pequeno vilarejo às 
margens do lago Nahuel Huapi, no estado 
patagônico de Neuquén. Cercado por uma 
paisagem onde se confundem hotéis de luxo, 
águas transparentes e montanhas, rodeado 

por seguranças e em um condomínio privado, Mauricio Macri 
recebe 2018 ao lado de a primeira-dama, Juliana Awada, e 
de sua filha mais nova, Antonia, que, aos seis anos de idade, 
é frequentemente evocada nas redes sociais do mandatário 
argentino.

O apelo à figura de pai, constante durante a campanha 
presidencial de 2015, foi um dos ingredientes da estratégia que 
catapultou o ex-chefe de governo de Buenos Aires ao posto 
de maior poder no executivo do país. Assim como a alegria, 
outro sentimento ao qual se apelou à exaustão nas propa-
gandas políticas da aliança que Macri integra – a Cambiemos 
(Mudemos) –, o amor de pai aparece por fora do âmbito da 
ideologia, a política es un sentimiento.

A hegemonia que a Cambiemos pretende consolidar é 
baseada na transversalidade de emoções, no que nos une 
e não no que nos separa como humanos. É um apelo ao 
contrário do que se constituiu como campo de disputa na 
política argentina: os posicionamentos ideológicos. O amor, a 
alegria, não precisam ser explicados. Todos queremos mudar 
algo para melhor.

O calendário eleitoral argentino proporciona essa possibi-
lidade. Com eleições primárias abertas na metade do ano, as 
gerais em outubro e a posse em dezembro, o período eleitoral 
é longo e culmina em coincidência com os brindes de ano 
novo. A cada dois anos, aquela promessa de começar uma 
dieta, fazer exercício, baixar a inflação e transformar tudo que 
o último governo não foi capaz de melhorar.

mitAd y mitAd
Os resultados do pleito presidencial de 2015 levaram Macri 

ao mando de um país dividido – o famoso fifty/fifty. Cerca de 
80% dos eleitores foram votar, uma participação que superou 
a média de interesse pelas eleições no país. Restados os votos 
nulos (1,28%) e em branco (1,18%), dos 97,54% de votos váli-

dos, 51,34% foram para o candidato da Cambiemos, enquanto 
48,66% optaram pelo kirchnerista Daniel Scioli. 

Apesar do quadro de aparente equilíbrio frágil, a vitória foi 
surpreendente pelo avanço de Macri para fora dos limites da 
Capital Federal. O presidente trouxe para sua órbita o governo 
da província de Buenos Aires, a maior do país e território pri-
vilegiado do peronismo, e da Capital Federal, governados por 
seus correligionários María Eugenia Vidal e Horacio Rodríguez 
Larreta, respectivamente. 

A Cambiemos teve um crescimento eleitoral expressivo 
entre 2015 e 2017, quando houve renovação de parte do 
Congresso. Abocanhou 107 das 257 bancas da Câmara de 
Deputados e 24 dos 72 assentos no Senado. Angariou o 
apoio para sua agenda de reformas de setores do peronismo 
enfrentados a Cristina Kirchner – ela mesma eleita senadora 
pela província de Buenos Aires, mas com votação inferior à da 
lista apresentada pela Cambiemos –, o que permite aprovar 
sua agenda de reformas com certo conforto.

O governo argentino, então, abandonou o gradualismo com 
que apresentava suas reformas, adotado até o resultado das 
eleições parlamentares de outubro de 2017. Em pleno dezem-
bro, pautou debates extraordinários para o Congresso, entre os 
que terminaram por aprovar a reforma da Previdência. Diante 
de uma oposição fragmentada, se impôs. No Parlamento. 

A ruA ferve
Em 14 de dezembro, no mesmo dia em que a Câmara de 

Deputados tentava votar por primeira vez a reforma da Previ-
dência, já aprovada no Senado, o governo de Mauricio Macri 
recorreu à Gendarmería – força de passado militar, devolvida 
pela metade ao governo civil no período pós-ditatorial – para 
reprimir os protestos populares que tentavam convencer os 
legisladores a não aprovar a mudança no regime de cálculo 
de aposentadorias. A primeira grande disputa entre Macri e 
as ruas deixou um saldo de presos e feridos, entre eles de-
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putados de oposição, e uma modesta vitória da mobilização 
popular. Durou pouco.

Dali a quatro dias, em 18 de dezembro, o cerco ao Con-
gresso foi novamente armado, mas dessa vez Patricia Bullrich, 
ministra de Segurança do governo nacional, foi substituída por 
Martín Ocampo, ministro de Justiça e Segurança da Capital 
Federal, no comando da operação policial de repressão aos 
protestos. A orientação agora era produzir imagens de pas-
sividade das forças diante de manifestantes raivosos. Com a 
generosa ajuda dos maiores meios de comunicação do país 
na transmissão dos protestos e na vinculação dos mesmos 
com a força antagonista de Cambiemos – o kirchnerismo –, 
o governo se remontava à dicotomia fundante da Argentina 
moderna: civilização ou barbárie. Reforma ou caos. 

No clássico da literatura argentina “Facundo, Civilização 
e Barbárie,” de Domingo Sarmiento, o autor e ideólogo pós-

-independência descreveu em 1845 o conflito que ainda hoje 
assola o federalismo no país. Crítico do poder de caudilhos e 
em um contexto de guerras civis que punham em disputa o 
poder central de Buenos Aires e a autonomia das províncias 
que, congregadas, conformariam mais tarde o que conhece-
mos como Argentina hoje, Sarmiento defendia que os unitários 
– defensores do poder capitalino e do controle aduaneiro por 
parte de Buenos Aires – personificavam a possibilidade civiliza-
tória nos moldes europeus em oposição à barbárie americana 
que encarnavam os líderes provinciais.

O portenho Mauricio Macri assinou, em novembro de 2017, 
um pacto fiscal com governadores de 23 províncias argentinas 
– com exceção de San Luis, governada pelo peronista Adolfo 
Rodríguez Saá – em que o apelo ao federalismo foi o mote da 
divulgação da medida por parte da comunicação oficial. Ainda 
assim, de boas intenções o governo central está cheio, e o 
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pacto foi lido politicamente também como uma estratégia de 
pressão sobre as bancadas legislativas provinciais para que 
acompanhassem a presidência na reforma da Previdência.1

ilusões de dezembro
Mas era dezembro, e dezembro na Argentina é de recome-

ços porque também é de finais. No centro do poder, Buenos 
Aires, o ar é irrespirável. Não existe escapatória para o calor, 
que todos os anos vem acompanhado de cortes de luz que 
chegam a durar semanas e impedem quarteirões inteiros de 
ligar o ventilador e imaginar uma vida melhor.

Em 1999, os argentinos elegeram uma aliança enca-
beçada por um político da centenária UCR (União Cívica 
Radical) – Fernando de la Rúa, apelidado de Chupeta. Era a 
primeira transição política em clima de relativa tranquilidade 
em muitos anos. Depois de dois períodos sob o governo de 
Carlos Menem (1989-1999), o peronismo voltava a entregar 
o poder aos radicais.

Empenhado em, desta vez, em concluir o mandato dado 
pelas urnas, o radicalismo se aliou à centro-esquerda peronista 
que, descontente com o rumo menemista, decidiu atravessar a 
ponte ideológica que separa as duas forças de maior arraigo na 
Argentina até então. Falhou. Parte do peronismo abandonou o 
governo da Aliança quando o mandato aniversariava o primeiro 
ano. Por fim, em dezembro de 2001, Fernando de la Rúa subiu 
a um helicóptero e abandonou a Casa Rosada enquanto uma 
multidão protestava na Praça de Maio a gritos de “que se 
vayan todos, que no quede ni uno solo” (“fora todos, que não 
fique nenhum”). A repressão aos protestos de fim de ano e 
de começo de século na Argentina deixou um saldo de entre 
36 a 39 mortos, de acordo diferentes fontes.

Alguns permaneceram, mas naquele momento parecia 
que, para além da pressão popular, ninguém queria assumir o 
país. Foram cinco presidentes em uma semana e, por fim, a 
batata quente terminou na mão de um peronista – de direita. 
Eduardo Duhalde, figurão do conurbano bonaerense (os bair-
ros populares da Grande Buenos Aires) entregou o governo a 
Néstor Kirchner em 2003, depois de comandar com mão de 

ferro a tensão social da era pós-menemista. Kirchner assumiu 
a presidência um mês depois de ganhar por WO um segundo 
turno do qual Menem se retirou em eleições antecipadas pela 
necessidade de estabilizar, ainda que institucionalmente, o 
país.

Em meados do século XX a aparição política de Juan Do-
mingo Perón lançou um feitiço: desde então, na Argentina, foi 
impossível governar sem prestar algum tributo aos herdeiros 
políticos do general, que chegou três vezes à presidência, em 
todas elas eleito por voto popular. 

Em 17 de outubro de 1945, o Dia da Lealdade, o peronismo 
nasceu como movimento político. Refém do governo militar 
que desde 1943 comandava o país depois de um golpe de 
Estado – e para o qual atuava como vice-presidente e Secre-
tário de Trabalho e Provisão – Perón saiu do calabouço para a 
presidência, eleito em 1946. Voltou a vencer o pleito em 1951. 
Sofreu um golpe de Estado em 1955 e partiu para o exílio, de 
onde regressou para sua derradeira disputa vencida, em 1973 
– com uma breve passagem pelo país em 1972, autorizado 
pela ditadura de turno.

Em 1974, Perón morreu em meio à escalada de violência 
política, que chegou ao seu ponto máximo com o golpe de 
Estado sofrido por sua viúva e vice-presidente, Isabelita Perón, 
e a toma do poder pelos militares na última ditadura argentina 
(1976-1983). Quarenta e três anos depois de sua passagem 
desta para melhor, Perón ainda é referência teórica para 
progressistas e conservadores, jovens e velhos, burocratas 
e revolucionários. Tão amplo espectro ideológico permite ao 
peronismo ter simpatizantes em quase toda trincheira política, 
o que explica, em parte, o fenômeno: nas urnas e no governo 
central, o peronismo é invencível.

Ou era, até a aparição de Mauricio Macri. Empresário, 
ex-presidente do Boca Juniors, chefe de governo de Buenos 
Aires por dois períodos consecutivos (2007-2011/2011-2015), 
o atual presidente conformou uma aliança com os radicais, na 
qual o partido mais antigo da Argentina é mero figurante. Pela 
primeira vez na história, a direita – ainda que, nesse caso, 
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lustrada – organizou um partido político e ganhou eleições sem 
apelar aos favores das Forças Armadas. Estava inaugurado um 
novo consenso político.

sindicAtos e guerrilhAs
Historicamente ancorado no peronismo, o movimento 

sindical argentino foi a pedra no sapato de Raúl Alfonsín, 
presidente radical que governou desde o retorno democrático, 
em 1983, até 1989, poucos meses antes do fim de seu man-
dato constitucional. Entre 1984 e 1988, lidou com 13 greves 
gerais protagonizadas pela CGT (Central dos Trabalhadores 
Argentinos) e entregou o poder antecipadamente ao já eleito 
peronista Carlos Menem.

Alguns meses antes da conclusão precipitada do mandato, 
Alfonsín lidou também com uma insurreição guerrilheira, her-
deira dos ainda vivos anos 70 na Argentina, com a tentativa de 
ocupação do regimento militar de La Tablada pelo MTP (Movi-
miento Todos por la Patria). Abafado com repressão sangrenta 
e fuzilamentos secretos, o levantamento do MTP acelerou o 
declínio de um modelo político-ideológico e abriu espaço para 
a pulverização dos movimentos sociais na Argentina, concluída 
pela década neoliberal de 1990.

O intelectual e vice-presidente boliviano desde que Evo 
Morales assumiu o poder no país andino, Alvaro García Linera, 
teorizou sobre o papel da muchedumbre, a multidão desorga-
nizada e rebelada, na crise estatal de seu país que culminou 
com a chegada do líder cocalero à presidência, em 2006. 
“Aqueles que se mobilizaram foram pessoas que carecem 
de uma filiação organizativa primordial, e que portanto são 
capazes de atuar de maneira eletiva ao redor de um objetivo, 
sem prestar contas a ninguém, sem seguir ninguém e sem 
ter qualquer comportamento que não emane de seu próprio 
critério individual, de suas expectativas individuais, de suas 
angústias e interesses pessoais.”

A desorganização dos movimentos de base, no caso ar-
gentino se expressou pela perda da importância catalizadora 
dos sindicatos, que se configuraram durante o primeiro período 
peronista (1946-1955) e se burocratizaram até o entreguismo 
de direitos diante da radicalidade neoliberal do governo de 

Menem. Com a precarização do trabalho e a desocupação 
devinda em uma forma de ocupação, o movimento piquetero 
passou a ocupar o espaço de luta dos trabalhadores.

E esse espaço foi a rua, as estradas, as vias de acesso. 
Uma canção famosa pregava “os melhores, os únicos, os mé-
todos piqueteros: corte de rua e assembleia, que em todos os 
lados se veja o poder da classe operária”2. Com uma inscrição 
de poder territorial, os piqueteros reorganizaram o poder de 
mobilização popular e foram protagonistas das revoltas de 
dezembro de 2001, às que se aliaram momentaneamente os 
caceroleros (paneleiros). “Piquete y cacerola, la lucha es una 
sola”, bradavam as ruas do país naquele começo de verão, 
proclamando uma sonhada e quase impossível aliança de 
classes entre os trabalhadores pauperizados e a classe média 
afetada pelo corralito, o bloqueio de poupanças que tentou 
desesperadamente controlar a desvalorização do peso, até 
então amarrado ao dólar.

lá como cá, tempo de reformAs
É justamente a desvalorização do peso que Mauricio Macri 

procura evitar com seu gradualismo agora acelerado. Para isso, 
porque sabe que maior a desvalorização, menor possibilidade 
tem de concluir seu mandato, se apressou em terminar 2017 
com o prometido primeiro passo ao ajuste fiscal.

A mais transcendente das reformas, a da Previdência, 
alterou a fórmula de mobilidade da aposentadoria, também 
usada para calcular pensões e a AUH (Asignación Universal 
por Hijo, um benefício social universal que favorece famílias 
com crianças pequenas). 

Aprovada em 2008, pelo governo de Cristina Kirchner, a 
fórmula3 agora substituída calculava as atualizações de bene-
fícios sociais a partir de variáveis como os recursos tributários 
recebidos pela Anses (INSS argentino) e a variação do salário 
de trabalhadores dos setores privado e público, segundo dados 
do Ministério do Trabalho e do Indec (o IBGE argentino).

O novo cálculo proposto pelo governo de Macri, negociado 
no Senado antes de ser submetido a votação final na Câmara, 
prevê que 70% da atualização previdenciária seja calculada de 
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acordo com os índices de inflação medidos pelo Indec e 30% 
pela variação salarial de trabalhadores estáveis.

Para efeitos deste artigo, deixaremos de lado as projeções 
econômicas para centrar no debate político sobre o significa-
do das reformas, especialmente porque o governo tomou a 
decisão de não comunicar os detalhes das reformas, logo, 
não foram os aspectos técnicos da medida que mobilizaram a 
arena política, mas sim a carga simbólica que há em alterar o 
sistema previdenciário em um país onde existe certo consenso 
sobre a função protetiva do Estado em aspectos relacionados 
ao seguro social.

“Os aposentados perdem dinheiro, mas não perdem poder 
aquisitivo”, afirmou em uma entrevista à rádio local La Red o 
deputado federal governista Pablo Tonelli, durante os debates 
sobre a reforma da Previdência. A força liderada por Mauricio 
Macri elaborou um discurso baseado nas emoções, sustentado 
pelo cinismo. Como previu Slavoj Zizek, o questionamento 

ideológico dessa razão cínica que exerce a Cambiemos é uma 
operação árdua.

A impossibilidade de um procedimento crítico ideológico 
favorece em um primeiro momento os posicionamentos ditos 
pós-ideológicos, porque empantanam o debate. Ao mesmo 
tempo que neutralizam o adversário político na tradicional 
esfera de debate, são também uma faca de dois gumes: diante 
da impossibilidade de embate discursivo, todo poder às turbas.

Ao isolar Cristina Kirchner em seu castelo de ideias como a 
opositora ideal, Macri briga pela manutenção do frágil equilíbrio 
nas ruas: que metade menos um da população continue a ouvir 
o que a sua líder tem a dizer o deixa na confortável situação 
de que metade mais um seguirá mais interessada no que ele 
pode oferecer.

O perigo, para Macri, dessa opção é que potencializa a so-
berba alimentada pelos resultados das últimas duas eleições. 
A aceleração das reformas com um olho no equilíbrio fiscal 

XIfópagOS



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

125outubro•novembro•dezembro 2017

e outro na conquista do poder político não deixou olhos que 
pudessem ver que uma oposição debilitada e fragmentada, 
um avanço voraz sobre os debates parlamentares em lugar 
da prometida busca de consenso político4 e o uso despropor-
cional das forças repressivas – que Néstor Kirchner soube 
como poucos neutralizar e, assim, reorganizar a seu modo 
os movimentos sociais – trazem consigo a potencialidade da 
muchedumbre, de novo.

Na Argentina, o conflito é um motor de reorganização 
social, que força o limite à esquerda até que acontece um 
golpe de Estado ou algum sucedâneo melhor aceito na con-
temporaneidade.

Cristina Kirchner, apesar da filiação peronista, padeceu e 
se debilitou com greves gerais convocadas pela CGT. Foram 
cinco no segundo mandato, nenhuma no primeiro. Seu an-
tecessor e falecido marido, Néstor, enfrentou somente uma 
greve geral durante os quatro anos e meio que esteve à frente 
da presidência.

Macri, que durante a campanha eleitoral se aproximou de 
sindicatos e chegou a inaugurar um busto de Perón, teve que 
lidar com a segunda greve geral no dia da aprovação da reforma 
da Previdência. Uma resposta morna por parte da maior central 
sindical argentina, hoje liderada por uma trinca de dirigentes 
com muito menos peso político que o líder caminhoneiro Hugo 
Moyano, anterior chefe da CGT.

Pressionados, entre outros setores combativos, pelo filho 
do próprio Hugo, Pablo Moyano, atual dirigente do grêmio de 
caminhoneiros, a CGT vê diminuir seu poder de negociação 
com Macri pela debilitação do seu poder de controle sobre 
seus congregados. 

Entre a traição, que no léxico peronista é apenas uma outra 
forma de alcançar os objetivos corporativos, e a possibilidade 
de mais uma fratura das muitas que o movimento sindical 
sofreu ao longo de sua história, a CGT está acuada. A próxima 
reforma macrista, programada para fevereiro, é a trabalhista. 
Até lá, a central precisa assumir uma posição que permita 
manter sua força de organização no futuro incerto do mundo 
do trabalho, mas não perder poder no governo central, sob 
ameaça de perder tudo.

Nesse quadro, quem menos tem menos deve. O sindicalis-
mo combativo, conformado por setores da esquerda trotskista 
e agora engordado pelos que permanecem fieis a Cristina 
Kirchner e os que tentam se equilibrar entre as duas posições, 
ganhou as ruas durante a repressão aos protestos contra a 
reforma da Previdência, enquanto a CGT via o trem passar. De 
fato, sua principal ferramenta de mobilização – a possibilidade 
de parar os transportes públicos – só foi anunciada uma hora 
e meia antes do início da votação de 18 de dezembro. Como 
isso implicaria um caos na cidade, que todos os dias vê mais 
que triplicar sua população com os movimentos de quem sai do 
conurbano para vir trabalhar e retorna no final do dia, a greve só 
teve afeito a partir de meia-noite, depois da reforma aprovada.

O grêmio de motoristas de ônibus decidiu não aderir à 
paralisação, apesar de formar parte da Confederação Argentina 
de Trabalhadores do Transporte (CATT), liderada por um dos 
dirigentes da trinca CGTista, Juan Carlos Schmid. Mesmo 
entre os grêmios que aderiram ao chamado da central, como 
o de caminhoneiros, por exemplo, houve um acatamento em 
dissidência. 

No que assumimos aqui como um ponto de inflexão na 
hegemonia macrista – a primeira grande disputa entre a 
ideologia do cinismo e a muchedumbre acompanhada dos 
movimentos sociais reorganizados – a CGT chegou tarde, 
perdeu protagonismo e a oportunidade de renovar sua força. 
Para Macri, o quadro não é tão bom quanto parece. Se, em 
primeiro momento, as tensões sindicais podem diminuir pela 
pulverização o poder dos grêmios, por outro pode fazer flores-
cer outras formas de organização atualizadas para enfrentar as 
dificuldades específicas que o mundo do trabalho (precarizado) 
no início do século XXI apresenta. 

“le fAltA cAlle”
O desafio para o macrismo, nesse caso, é que a equipe da 

Cambiemos tem uma vasta experiência em gestão privada e 
domina o léxico místico-capitalista contemporâneo. Faz retiros 
de fim de ano para pensar as metas de governo para o período 
seguinte, assume um discurso inspirado pelo líder espiritual Sri 
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Sri Ravi Shankar, da organização internacional Arte de Viver. 
No entanto, le falta calle. 

Apesar de seu bem-sucedido apelo ao senso comum, 
aos sentimentos universais e à baixa carga de conflitividade 
na hora de comunicar suas ações de governo – estratégia 
acertada depois de 12 anos de governo kirchnerista, que 
trabalhou com as contradições e conflitos para organizar seu 
capital político – Macri tem pouca sensibilidade social. Em 
março de 2017, durante uma amigável entrevista à Mirtha 
Legrand, quase centenária diva da TV argentina, respondeu 
levianamente que um aposentado com soldo mínimo ganhava 
“nove mil e pouquinho”. Foi corrigido em seguida: o número 
correto girava em torno de $6.500 pesos. 

Quando anunciou mais um processo de modernização 
estatal por meio de reformas, entre as tantas que setores da 
direita argentina tentaram levar adiante com maior ou menor 
sucesso ao longo de sua história, Macri trabalhou com focus 
group e acreditou que o caminho estava livre e controlado 
pelo que as pesquisas de opinião permitiam ver. O que pode 
não ter colocado na conta é que as irrupções são da ordem 
do inesperado. Não há quem não se sensibilize com o amor 
de pai ou com idosos angustiados pela redução de suas apo-
sentadorias. Não há focus group que preveja o aparecimento 
da muchedumbre na cena política.

No entanto, o que é sabido é que ela costuma surgir de 
um conjunto de pequenas insatisfações. Ou, como se aplica 
melhor às mobilizações contra a reforma da previdência ar-
gentina, “por alguma indignação moral que rompe a barreira 
do que é tolerável”.

Em pesquisa de opinião realizada pela consultora Poliarquía 
a pedido do jornal La Nación5, 46% dos entrevistados disseram 
acreditar que a situação econômica do país, em geral, está 
melhor. No entanto, somente 21% responderam que sua situa-
ção econômica pessoal havia melhorado. Por ora, a estratégia 
discursiva da Cambiemos convence, mas dificilmente essa 
diferença de percepção entre a economia nacional e pessoal 
se sustenta a médio prazo como algo plausível. Em outras 
palavras, custa acreditar que estamos todos cada vez melhor, 

como defende o presidente, quando eu estou na mesma ou 
cada vez pior.

Como nos lembra a música de Andrés Calamaro, “no se 
puede vivir del amor/no se puede comer el amor/las deudas 
no se pueden pagar con amor/una casa no se puede comprar 
con amor”. 
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[1] Informações legais no site www.estacio.br/regulamentos
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O governador em exercício Francisco Dornelles (PP-RJ) 
decretou estado de calamidade, em razão da grave crise 
financeira do estado, no dia 17 de junho de 2016,1 49 dias 
antes da realização das Olimpíadas no Rio. Justificou o ato pela 
“queda na arrecadação, principalmente a observada no ICMS e 
nos royalties e participações especiais do petróleo”2 (IMENES, 
2017). Os principais efeitos da medida foram os seguintes: a) 
possibilidade de repasse emergencial de recursos federais; 
b) flexibilização de exigências licitatórias; e c) afastamento 
de exigências contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal 
(Art. 65, da Lei Complementar 101/00), bem assim quanto à 
responsabilização dos gestores públicos.

O presidente interino Michel Temer (PMDB-SP) fora comu-
nicado sobre a medida excepcional no dia anterior3 e editou 

financeira

a Medida Provisória nº 734, publicada no dia 21 de junho,4 
que transferiu R$ 2, 9 bilhões para o estado com o objetivo 
de “auxiliar nas despesas com Segurança Pública” nos Jogos 
Olímpicos. No dia anterior, os estados fecharam acordo com a 
União de alongamento no pagamento das dívidas por 20 anos, 
em que o pagamento das parcelas das suas dívidas permane-
ceria suspenso até o fim do ano de 2016,5 propiciando assim 
um alívio em período de eleições municipais.

O estado do Rio de Janeiro continuará sob a lei que 
institui o “estado de calamidade” financeira6 e contará com 
a atuação das Forças Armadas no combate ao crime orga-
nizado violento até 31 de dezembro de 2018. Neste período 
inicia-se a execução do Plano de Recuperação Fiscal (PRF) 
do estado do Rio de Janeiro7 negociado com o governo 

cesar caldeira
ADVOGADO
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federal8 com base na Lei Complementar nº 159, de 19 de 
maio de 2017.

Este estudo examina essa política de ajuste fiscal estadual, 
com duração inicial de 36 meses (2017-2020), que suspende 
temporariamente o pagamento da dívida com a União,9 permite 
um empréstimo de R$ 2,9 bilhões para acertar os pagamen-
tos dos servidores, inclusive o 13º salário de 2016 e impõe 
contrapartidas específicas.

Esta análise abordará as seguintes fases10 da política de 
ajuste fiscal estadual: a montagem da agenda de negociação 
da dívida do estado do Rio de Janeiro com a União, a formu-
lação da política de recuperação fiscal dos estados mais endi-
vidados no plano legislativo federal (Regime de Recuperação 
Fiscal) e o processo de tomada de decisão política e legislativa 
no Rio de Janeiro (PRF). Por fim, são avaliados os ganhos e 
obstáculos tanto políticos quanto judiciais11 constatados na 
implementação dessas medidas de ajuste fiscal estadual. 
O objetivo é explicar a interação entre intenções políticas e 
econômicas e as providências institucionais tomadas com o 
ambiente econômico, social e político fluminense.

A hipótese principal usada afirma que a “questão” do 
ajuste fiscal e financeiro, por envolver a intenção de cortes 
ou contenção de gastos públicos e medidas que alteram a 

alocação de recursos, se decide no processo político com 
conflitos e barganhas. O processo decisório político efetivo 
predomina, apesar da complexidade das finanças públicas 
e da necessidade de conhecimento técnico e especializado 
para atuar nas instituições como o Tesouro Nacional, Banco 
Central ou Ministério da Fazenda. Por isso, a controvérsia 
técnica ou entre diagnósticos de especialistas não determina 
escolhas políticas satisfatórias ou convenientes, ainda que 
as políticas públicas sejam economicamente equivocadas ou 
contraproducentes.

Este artigo investiga as reformas fiscais da União e dos 
estados, focalizando processos decisórios de emendas cons-
titucionais e leis complementares federais e leis estaduais do 
Rio de Janeiro que alteram o acordo da negociação das dívidas 
de 1998 e as diretrizes da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 
101/00). Os significados políticos e o impacto fiscal dessas 
mudanças são explorados.

O texto descreve, por outro lado, mecanismos do exercício 
do poder efetivo e dos conflitos distributivos12 nas instituições 
governamentais entre 2015 e 2017. Essas disputas visam 
obtenção ou manutenção de benefícios, privilégios, proteção, 
subsídios, refinanciamentos de dívidas e isenções tributárias 
asseguradas pelo poder público. É chamada pelos economistas 
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de “busca por renda” (rent seeking) por empresas ou grupos 
de pessoas (HOWLETT, 2013, p. 38-39; MENDES, 2014). 
A pergunta orientadora da pesquisa, inclusive quanto à (i)
legalidade das políticas públicas, é: quem ganha o quê (renda, 
receita, poder, prestígio ou segurança), quando, como, porque 
e com que efeitos para as partes interessadas.

A questão distributiva é central num período de ajuste 
fiscal no governo federal e nos governos subnacionais, devido 
à escassez de recursos acentuada pela prolongada recessão 
econômica. Agrava-se com a conduta dos políticos e seus 
partidos políticos no Congresso e na Alerj, que negociam votos 
caso a caso em troca de cargos, verbas e outros privilégios. 
Em ano pré-eleitoral, marcado por investigações por corrup-
ção e lavagem de dinheiro, ocorre ainda desde iniciativas de 
mudanças legislativas para contê-las à polarização de conflitos 
políticos em nome de uma suposta “criminalização da política”. 
E por último, porém não menos importante, no estado do 
Rio de Janeiro organizações criminosas, que detêm controle 
territorial em várias localidades, confrontam violentamente as 
forças públicas e organizações criminosas rivais, indicando que 
os problemas de segurança continuam prioritários na agenda 
política-institucional e demandam vultosos gastos públicos.

Neste estudo de caso destacam-se três dimensões: pri-
meiro, o regime internacional de monitoramento para avaliar 
os riscos nas finanças públicas e investimentos.13 Segundo, 
as relações políticas entre o ente federativo regional com a 
União – plano federativo – no período anterior e posterior 
ao impedimento da presidente Dilma Rousseff. E terceiro, o 
processo decisório entre os poderes Executivo e Legislativo 
diante das controvérsias do PRF do Rio de Janeiro. A docu-
mentação usada é preponderantemente um conjunto de leis 
e portarias federais e estaduais, relatórios governamentais e 
estudos de assessoria parlamentar e fazendária, recursos e 
decisões judiciais sobre a política fiscal, complementada de 
bibliografia recente (CALDEIRA, 2017) sobre as polêmicas 
públicas.

montAgem dA AgendA: A renegociAção  
dA dívidA com A união

breve histórico
A Constituição de 1988 descentralizou as receitas tributá-

rias da União para os estados, porém não trouxe mecanismos 

institucionais de controle adequados. Os estados continuaram 
a se endividar com a emissão de títulos da dívida pública e 
por meio de diversas linhas de crédito do sistema financeiro 
nacional.

A Lei Federal nº 7.976 de 27/12/89 constitui a primeira 
tentativa de conter o endividamento dos estados. Autorizou 
a União a financiar e refinanciar, pelo prazo de 20 anos, as 
dívidas de responsabilidade dos estados, dos municípios e de 
entidades de suas administrações indiretas. O estado do Rio 
de Janeiro refinanciou, então, suas dívidas junto ao Banco do 
Brasil, Banerj e Bank of Montreal.14

Em 17/03/1993, foi editada a Emenda Constitucional nº 
3, que proibia a emissão de títulos até 31/12/199915 pelos 
estados, buscando reduzir o crescimento das dívidas estaduais. 
Mais uma vez a medida não foi suficiente. Em 1996, a dívida 
dos estados atingia o patamar de 16,6% do Produto Interno 
Bruto (PIB), o que impulsionou a negociação de 1997.

A Lei 9.496, de 11 de setembro de 1997, autorizou a 
assunção e renegociação das dívidas estaduais pela União. 
O governo federal absorveu a dívida mobiliária e as dívidas 
antigas desses entes federados com bancos e instituições 
internacionais e se tornou o maior credor de estados e muni-
cípios. A renegociação envolveu 77,9% da dívida líquida dos 
estados e municípios ao final de 1998, cerca de 11,3% do 
PIB (RIGOLON, GIAMBIAGI, 1999, p. 129). São Paulo, Rio de 
Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul eram os estados 
mais endividados e, somados, foram responsáveis por cerca 
de 90% da quantia da renegociação. Em valores de 2015, a 
dívida renegociada somente com base na Lei 9.496 era de 
R$ 56,4 bilhões.

Quando a lei foi aprovada, o Índice Geral de Preços – Dis-
ponibilidade Interna (IGP-DI) estava pouco maior que 7% e a 
taxa Selic perto de 30%. Foi adotado como indexador o IGP-DI. 
A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) de 200016 proibiu novo 
(re)financiamento de dívidas entre entes da federação. Seu 
objetivo era conter gastos excessivos dos entes federativos.

renegociAr A vedAção à negociAção dA lrf:  
os indeXAdores dA dívidA

No primeiro governo Dilma, o ministro da Fazenda, Guido 
Mantega, introduziu a “nova matriz econômica” que, entre 
suas prioridades, estava a redução dos juros. Entre agosto de 
2011 e abril de 2013, o Comitê de Política Monetária (Copom) 
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do Banco Central baixou as taxas de juros. A taxa Selic atingiu 
o menor patamar já registrado em toda a série histórica do 
Banco Central, que começa em 1986.

Incentivados pelo ciclo da queda de juros, entre abril e maio 
de 2012, governadores de estados endividados como o Rio 
Grande do Sul e o Rio de Janeiro pressionavam para mudanças 
de indexador da dívida com a União. A principal justificativa era 
que os juros cobrados (IGP-DI mais uma taxa de juros variando 
entre 6% e 9 % ao ano) estavam muito altos em relação à Selic, 
usada pela própria União para seu financiamento.

Essas demandas de alterações significavam transferên-
cias de recursos da União para os estados e ônus para o 
governo federal, que precisaria, para compensar, elevar seu 
superávit com aumento de impostos federais ou corte de 
gastos, enquanto decisão político-econômica precisa de sus-
tentação em sólidas receitas da União para assegurar a meta 
anual de superávit primário. É também arriscada porque viola 
frontalmente os padrões de avaliação das agências de risco 
internacionais, e poderia implicar o rebaixamento do grau de 
investimento do País.

Governadores e prefeitos queriam, por outro lado, diminuir 
os recursos gastos com o pagamento da dívida com a União 
para aumentar as chances de reeleição com aumento de 
despesas. Não existiu preocupação com a sustentabilidade da 
dívida do ente federativo, mas objetivos políticos e eleitorais 
de curto prazo. O saldo devedor poderá aumentar, mas este 
problema será de um eventual sucessor político.

Nos entendimentos políticos no primeiro semestre de 
2012, o governo Dilma ofereceu a alternativa da Selic, que foi 
recusada.17 O senador Francisco Dornelles (PP-RJ), sugeriu o 
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), mais favorável 
aos devedores. Entre 1998 e 2012, o IGP-DI cresceu 248% 
ante 151% do IPCA.

A negociação recente da dívida do Estado do Rio de Janeiro 
com a União está dividida em três períodos: o primeiro é ante-
rior à campanha eleitoral de 2014, no qual o primeiro governo 
Dilma concorda em afastar a proibição da LRF e a Câmara 
aprova mudança do indexador das dívidas. Segundo: após 
a reeleição, em 2015, o novo ministro da Fazenda, Joaquim 
Levy, tenta fazer um ajuste fiscal que é incompatível com as 
promessas eleitorais e repudiado pelos movimentos sindicais 
e a coalizão congressual do lulismo. Terceiro: seu sucessor no 
Ministério, Nelson Barbosa, propõe, no primeiro semestre de 

2016, auxílio aos estados endividados com contrapartidas de 
reforma fiscal e teto de gastos para a União.

debAte e AprovAção nA câmArA dos deputAdos  
de redutor dA dívidA

Enviado pelo Executivo, o projeto de Lei Complementar 
238/2013 tramitou, em regime de urgência, na Câmara dos 
Deputados. O prefeito Fernando Haddad (PT-SP), principal 
negociador da proposta de mudança no indexador da dívida 
dos estados e municípios junto ao governo federal, teve difi-
culdades com o relator da matéria, o líder do PMDB Eduardo 
Cunha (RJ). O deputado propunha uma emenda que “reduzia 
o estoque da dívida dos Estados em 40% e 45% para a Prefei-
tura de São Paulo” (DI CUNTO, 2013). O acordo político prévio 
quase foi desfeito.

Somente em 23 de outubro, após duros debates parlamen-
tares, obteve-se a concordância do Ministério da Fazenda e 
aprovação na Câmara. Na linguagem original do artigo 2º do 
projeto “fica a União autorizada a alterar” as mudanças no 
indexador.18 No início de fevereiro de 2014 o presidente do 
Senado Renan Calheiros (PMDB- AL) respondeu ao apelo do 
Planalto para adiar a votação da lei. Esta manobra legislativa 
visava dissimular o acordo político entre governadores, prefei-
tos, parlamentares e o executivo e adiar eventual rebaixamento 
do grau de investimento (rating) por agências internacionais 
de avaliação de risco.

As eleições gerAis de 2014 e o silêncio nAs cAmpAnhAs 
sobre As dívidAs

O segundo período da agenda política ocorreu durante a 
campanha eleitoral de 2014, quando o tema da dívida dos 
estados com a União foi subtraído do debate público.

Na agenda eleitoral do estado do Rio de Janeiro não se 
reconheceram os problemas de gestão fiscal ou endividamen-
to com a União. O candidato Luiz Fernando Pezão (PMDB) e 
Marcelo Crivella (PRB) pareciam unidos na crença em uma 
recuperação do crescimento econômico capaz de aumentar 
a arrecadação de impostos e equilibrar as contas. Pezão foi 
eleito, no segundo turno, com 4.343.298 votos (55,78% dos 
votos válidos), com o apoio formal de uma coalizão de 21 
partidos. A soma total dos brancos, nulos e abstenções chegou 
a 4.348.950 eleitores (35,85% do corpo eleitoral), 5.652 votos 
a mais do que Pezão recebeu.19
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Dois fatores se conjugaram para reduzir a capacidade do 
eleitor para escolher racionalmente – de maneira a maximizar 
a utilidade do seu voto: a informação imperfeita sobre as 
despesas, receitas e dívidas do estado e o marketing político 
eleitoral que visava criar imagens e identificações positivas 
dos candidatos, sem qualquer aprofundamento no debate 
político sobre problemas públicos relevantes. Nas campanhas 
prevalecem as promessas imprecisas, que podem ser anuladas 
ou virarem políticas públicas diferentes pelas negociações 
legislativas pós-eleitorais.

Na agenda da mídia estava presente o alerta do endivida-
mento abusivo dos estados no início de 2014. O jornal Folha 
de S. Paulo20 destacou: “Metade dos estados tem gastos 
acima das receitas em 2013” (PATU, 2014, p.1). Desde a Lei 
de Responsabilidade Fiscal (LRF de 2000), cujo objetivo era 
disciplinar as finanças, esse seria o mais elevado índice de 
déficits nos governos estaduais. O maior rombo orçamentário 
apontado era do governo Sérgio Cabral (PMDB-RJ) devido 
aos grandes investimentos realizados para a Copa do Mundo 
(2014) e as Olimpíadas (2016). O governo Dilma tinha auto-
rizado, desde 2010, o aumento de empréstimos para realizar 
obras de infraestrutura, como urbanismo, habitação, transporte 
e saneamento.21 Os investimentos ocorreram, mas não houve 
poupança para assegurar o pagamento das dívidas. A discus-
são sobre os rombos fiscais e endividamentos dos estados 
somente voltou ao foco dos jornais e televisões depois das 
eleições de 2014.22

Após A reeleição de dilmA, umA lei pArA não ser cumpridA
Em 5 de novembro de 2014, o Senado Federal aprovou, por 

unanimidade, o projeto de lei complementar, sancionado pela 
presidente reeleita em 25 de novembro. A lei complementar 
nº 148 autorizava a União a alterar indexadores. Estimava-se 
que, caso efetivada a negociação, se poderia reduzir o estoque 
do passivo desses entes federados com a União em 65%. De 
acordo com a justificativa de veto parcial da presidente, a 
proposta fora apresentada ao Congresso “em momento de 
expansão da arrecadação”.23

As dificuldades de negociação com os estados e municí-
pios endividados aumentariam muito após a sua reeleição.24 
O marketing eleitoral da campanha de Dilma em 2014 indicara 
a crise financeira internacional como o grande obstáculo ao 
crescimento e assegurava a manutenção de gastos sociais. 

Porém, o PIB, soma dos bens e serviços produzidos no país, 
ficou estagnado em 2014, com ligeira expansão de 0,1%, para 
R$ 5,52 trilhões, segundo o IBGE. E a inflação no ano alcançou 
6,4% – o centro da meta de inflação era de 4,5% – se tornando 
o principal “termômetro” de avaliação da crise econômica nos 
anos seguintes.

A perda da credibilidade da política monetária e fiscal, de-
vido à tolerância da inflação elevada, indícios de “contabilidade 
criativa” e receitas extraordinárias, gerou grande pressão para 
mudanças na política econômica. O primeiro governo Dilma 
usara o aumento da taxa de juros quando precisou combater a 
inflação e após as eleições já estavam num patamar elevado e 
crescente.25 Poderia elevar impostos – como tentar o retorno 
da CPMF – mas encontraria sólida oposição no Congresso. 
Parecia, portanto, afastada a opção do aumento temporário 
da carga tributária.
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A outra opção fiscal clássica era a redução dos gastos. 
Afinal, o segundo governo Dilma teria dificuldades de cumprir 
o superávit fiscal primário em 2015. A indicação do novo 
ministro da Fazenda, Joaquim Levy, sinalizou esta reviravolta 
na política econômica em direção ao ajuste fiscal nas contas 
públicas através da redução nas despesas em obras do PAC26 e 
nos benefícios sociais e maior contingenciamento dos gastos.

A grave situação das receitas estaduais recebe reconhe-
cimento social e político após a eleição do governador Pezão, 
quando a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) 
entrou em recesso antecipado em 18 de dezembro de 2014. 
Pagamentos de servidores terceirizados de limpeza estavam 
atrasados há dois meses e havia dificuldades de suplemen-
tação orçamentária para a instituição, cujo déficit era de 
aproximadamente 23 milhões de reais.27 Em 19 de outubro de 
2017, os professores da Uerj estavam com salários atrasados 
e em greve por tempo indeterminado. Desde a eleição, são as 
mobilizações de servidores que efetuam a construção social 
do problema das dívidas estaduais.

Ajuste fiscAl no segundo governo dilmA  
e As dívidAs do rio

Durante a campanha eleitoral, Dilma afirmava que não 
mexeria em direitos trabalhistas. Em 30 de dezembro de 2014, 
a presidente reeleita e o ministro da Fazenda Mantega assi-
naram duas medidas provisórias, a 664 e a 665, que ficaram 
engavetadas durante o processo eleitoral (SAFATLE, BORGES, 
OLIVEIRA, 2016, p.277). O anúncio das MPs afirmava que se-
riam economizados 18 bilhões de reais em 2015. Seis centrais 
sindicais emitiram nota conjunta em protesto e reivindicando 
sua revogação (Dieese, 2015).28 Sem a possibilidade de ree-
dição de MPs desde a EC 32/ 2001, mecanismo que permitia 
reajustes constantes, a presidente divide a responsabilidade 
de medidas de ajuste impopulares com congressistas. A base 
do governo, e principalmente os parlamentares do PT, ficam 
desconfortáveis com a pauta do ajuste fiscal, cuja aprovação 
exige seus votos.

O novo ministro da Fazenda Joaquim Levy, escolhido para 
acalmar os mercados e agências de risco, investidores e 
empresários, propôs um ajuste fiscal quase amplo: alcançava 
da mudança nas regras de benefícios trabalhistas, como o 
seguro-desemprego e o abono salarial até o término da redu-
ção dos impostos sobre produtos industrializados (IPI), usada 

para incentivar a compra de bens duráveis. Haveria correção 
nas tarifas de energia e petróleo e revisão de despesas em 
programas como Ciência sem Fronteiras, Minha Casa minha 
Vida, FIES, entre outros. Sua missão era obter superávit primá-
rio de 1,2% do PIB na execução do orçamento e reduzir a dívida 
pública para manter o grau de investimento dado por agências 
de investimento em abril de 2008 (S&P), maio de 2008 (Fitch) 
e setembro de 2009 (Moody´s). Entre os riscos ao ajuste 
prometido estavam a criação de novas despesas sem novas 
receitas tributárias e a redução dos tributos sem diminuição 
de despesas permanentes. Ou seja, as “pautas-bomba” que 
impediriam atingir as metas fiscais, aumentariam a inflação e 
aprofundariam a queda de confiança dos mercados.

A agenda do ministro Levy obtinha apoio de empresários, 
do jornalismo econômico e dos porta-vozes do mercado 
financeiro (nacionais e internacionais). Havia decepcionado, 
no entanto, o eleitorado que votou na candidata Dilma Rous-
seff em 2014. E contou com a hostilidade de deputados e 
senadores do PT e das centrais sindicais. O ex-presidente Lula 
temia que o ajuste fiscal virasse a prioridade da agenda política 
econômica: uma “agenda negativa” permanente. As condições 
econômicas apontavam nessa direção. O crescimento médio 
da economia brasileira no primeiro mandato de Dilma Rous-
seff, de 2011 a 2014, fora de 2,2% ao ano, o menor desde o 
mandato de Collor (1991-1992) e o baixo crescimento do PIB 
em 2014 viera acompanhado de uma queda de 4,4% na taxa 
de investimento das empresas, e da maior retração anual em 
duas décadas dos investimentos das estatais.29

Em 1º de fevereiro de 2015 o deputado Eduardo Cunha 
(PMDB-RJ) foi eleito, por votação em primeiro turno, presiden-
te da Câmara, com 267 votos. Este cargo teria a prerrogativa 
de acolher, ou não, inicialmente o pedido de impedimento do 
presidente da República. Sua vitória sinalizou a ascensão de 
um grupo de parlamentares de várias legendas – chamado de 
“Blocão” (ALMEIDA, 2016, p. 107)30 – que teria capacidade 
crescente de “buscar rendas” em negociações por cargos, 
verbas e outras vantagens. Entre suas vitórias iniciais está a 
Emenda à Constituição nº 86, chamada do Orçamento Impo-
sitivo,31 que obriga de forma permanente o governo a pagar as 
emendas individuais dos deputados. Em 2015, esta mudança 
implicava gasto em torno de 10 bilhões de reais.32 Com a 
mudança diminuiria um pouco a capacidade do Executivo 
de influenciar mudanças legislativas em troca de liberação 
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de recursos. A inovação ilustra também que os processos 
políticos poderiam ser, daí em diante, menos controlados por 
lideranças de legendas – o que levaria a mais fragmentação 
partidária – e aumento de negociações oportunistas de indi-
víduos e grupos no Congresso. Outras questões legislativas 
ganhariam importância como derrubar vetos presidenciais e 
a mudar a tramitação das medidas provisórias (PEC 70/11).

listA de jAnot de 2016 Ao ministro teori zAvAscki
O início de março trouxe um fato novo: o procurador geral 

da República Rodrigo Janot encaminhou o pedido de inves-
tigação de 47 políticos ao ministro do STF Teori Zavascki por 
participação no esquema criminoso montado na Petrobrás. A 
“lista de Janot” trouxe os nomes de Eduardo Cunha e Renan 
Calheiros (NETTO, 2016, p.140-165).

Ambos protestaram contra Janot e aprofundaram articu-
lações para conter a operação Lava Jato. E mais: retaliaram 
politicamente o governo Dilma ao esvaziar as medidas de 
ajuste fiscal ou criar as “pautas-bombas” como bloqueio de 
novas formas de arrecadação e outras medidas que amea-
çavam as metas de austeridade fiscal. Com essas iniciativas 
congressuais, a presidente indicou, em abril, o vice-presidente 
Michel Temer e o então ministro da Aviação Civil Eliseu Padilha 
(PMDB-RS) para negociar cargos e verbas em troca de apoio 
ou, ao menos, pacificação na relação com o Congresso.

Os entraves fiscais à continuidade na negociação das 
dívidas dos estados e municípios tornaram-se públicos em 
março de 2015. O governo federal não enviou um projeto para 
regulamentar a mudança do indexador das dívidas devido à 
turbulência fiscal.33 A cúpula do Congresso Nacional, liderada 
por Renan Calheiros34 e Eduardo Cunha, somou, então, esforços 
para encaminhar um projeto de lei complementar impondo 
que o governo federal teria o prazo de 30 dias para assinar 
os aditivos contratuais com os novos índices. Caso isso não 
ocorresse, os estados e municípios ficariam autorizados a 
aplicar automaticamente o novo indexador.

Somente com a Lei Complementar nº 151, de 5 de agosto 
de 2015, ocorreu a alteração legal necessária. A iniciativa 
legislativa foi do deputado Leonardo Picciani (PMDB-RJ). A 
nova redação utiliza o termo “A União adotará” as condições 
estabelecidas na lei para os financiamentos. Essa mudança 
gerou controvérsia jurídica constitucional e, em abril de 2016, 
o ministro Edson Fachin, em seu voto no STF, julgou que a 

obrigação da União em conceder descontos aos estados era 
inconstitucional.

Mesmo com a mudança legislativa, a efetivação dessa 
política continuou a ser adiada. Somente em 31 de janeiro de 
2017, o Ministério da Fazenda do governo Temer autorizou a 
assinatura de um aditivo contratual com o estado do Rio de 
Janeiro que permitiu a troca do indexador das dívidas refinan-
ciadas em 1997 e 2001. Antes da atualização, o estoque da 
dívida do Rio era de R$ 60,92 bilhões (posição em julho de 
2016). Com essa alteração passará a ser de R$ 55,25 bilhões, 
um desconto de R$ 5,68 bilhões.

tcu e As “pedAlAdAs fiscAis”
A partir de junho de 2015 o tema do equilíbrio fiscal 

recebe a contribuição do parecer do Tribunal de Contas da 
União (TCU) que revela uma série de irregularidades fiscais e 
orçamentárias praticadas em 2014. Foram sintetizadas numa 
expressão: “pedaladas fiscais”. Ou seja: a prática do Tesouro 
Nacional de atrasar intencionalmente o repasse de dinheiro 
para bancos públicos referentes ao pagamento de benefícios 
de programas sociais, como bolsa família, seguro-desemprego, 
abono salarial e subsídios agrícolas a fim de melhorar artifi-
cialmente as contas da União.

O problema é que os pagamentos de bilhões de reais em 
benefícios e subsídios ocorreram para seus beneficiários, 
porque os bancos públicos cobriram esse valor – cobrando 
juros do governo pelo uso de tais recursos. Tais expedientes 
configurariam “empréstimos” desses bancos públicos para o 
Tesouro, o que é proibido pela LRF. Transformou-se despesa 
ocultada em superávit primário.

Esta polêmica jurídica fiscal permaneceu no centro do 
pedido de impeachment da presidente Dilma acolhido em 2 
de dezembro35 pelo presidente da Câmara Eduardo Cunha. 
Desde então o equilíbrio fiscal impôs-se na agenda legislativa 
e institucional.

O PMDB gradualmente se afastou da aliança com a presi-
dente Dilma Rousseff. Em julho, Eduardo Cunha rompeu com o 
Planalto. Na agenda política dos meses seguintes surge o bordão 
da “reunificação” com a liderança do vice-presidente Temer.

A saída do ministro da Fazenda Joaquim Levy ocorreu na 
sexta-feira 18 de dezembro. Já era antecipada na mídia. Ainda 
assim, no primeiro dia útil posterior, o dólar passou dos quatro 
reais e a bolsa foi ao seu pior nível desde abril de 2009. A perda 
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do grau de investimento do Brasil ocorrera em 9 de setembro. 
A agência de risco Standard and Poor’s (S&P) fundamentou a 
decisão na crise política e descontrole fiscal. Posteriormente, 
as demais agências internacionais a acompanharam.

O PIB do Brasil caiu 3,8 % em 2015 – o pior resultado em 
25 anos. E a inflação anual chegou aos dois dígitos: 10,7%. O 
tema da negociação das dívidas com a União ficou para o ano 
seguinte, com o novo ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, que 
trataria das demandas dos governadores de alongamento do 
prazo do contrato e mudanças nos juros acertados em 1998.

Em 2016, o governo Dilma visava principalmente sobrevi-
ver politicamente. Em outubro de 2015 alterou a composição 
dos ministérios com objetivo de aumentar a sua sustentação 
política; o PMDB obteve mais um ministério.36 O ingresso de 
Jacques Wagner na Casa Civil sugeria a crescente influência 
do ex-presidente Lula nas futuras articulações políticas. No 

final de março de 2016, o PMDB rompe com o governo, 
apesar de três ministros indicados pelo partido ficarem nos 
postos. A presidente distribui cargos de segundo escalão e 
libera emendas parlamentares por votos contra o processo 
de impeachment: era a “repactuação” do governo Dilma. Seu 
adversário deputado Eduardo Cunha, por outro lado, prometia 
benesses futuras num eventual governo Temer.

plAno de AuXílio Aos estAdos e Ao distrito federAl
O ministro da Fazenda, Nelson Barbosa,37 apresentou aos 

governadores uma proposta de alongamento das dívidas dos 
estados com a União (Lei nº 9.496, de 1997) pelo prazo de 
até 20 anos.38 o que poderia reduzir as parcelas em até R$ 
10 bilhões em 2016, R$ 9 bilhões em 2017 e R$ 11 bilhões 
em 2018.
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Além disso, o governo Dilma propôs a aplicação de uma 
carência de quatro anos para as dívidas dos estados com o 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BN-
DES) contratadas até 31 de dezembro de 2015 e dividi-las por 
mais seis anos. As questões controversas nas negociações, 
chamadas “contrapartidas”, haviam sido previamente discu-
tidas com os secretários estaduais de Fazenda. Consistiam 
num programa de ajuste fiscal, para aperfeiçoar as regras de 
controle de gastos, sobretudo de pessoal e previdência. Estava 
previsto um Plano Plurianual de Despesas com Pessoal (que 
valeria também para a União).

O teto dos gastos seria, inicialmente, apenas para a União 
e decidido pelo Congresso Nacional (PLP 257/2016): o limite 
do gasto público primário vinha acompanhado de mecanismos 
automáticos de seu controle (gatilhos). A administração fe-
deral teria uma meta de gastos fixada em proporção ao PIB. 

A previsão para 2016, por exemplo, era de R$ 1,181 trilhão, 
o equivalente a 19,1% do PIB, mas não se tratava de um 
patamar obrigatório.

O projeto de Lei Complementar 257/16 (PLP 257/16) foi 
apresentado à Câmara dos Deputados em 22 de março de 
2016 em regime de urgência. Em 12 de maio o Senado decide 
afastar a presidente Dilma, e o vice-presidente Michel Temer 
assume como presidente interino com uma nova agenda 
político-econômica.

Os sindicatos de servidores públicos reagiram ao PLP/257 
contra, entre outras medidas, a proibição de reajustes salariais, 
exceto os já previstos em lei, a redução do gasto com cargos 
comissionados em 10% e a instituição de regime de previdên-
cia complementar de contribuição definida. Destacou-se na 
oposição a previsão do reajuste do salário mínimo limitado à 
reposição da inflação, uma medida elencada no último estágio 
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do projeto de lei complementar. Em 2017, o salário mínimo 
não teve ganho real em relação à inflação.39

Do total de 513 deputados, 282 votaram a favor do pro-
jeto e 140 votaram contra. No Senado esta matéria tramitou 
paralelamente como PLC 54/2016. A decisão legislativa do 
Congresso ficou para o final de 2016, o que deu origem à LC 
156/2016. A abordagem do limite de gastos da União enca-
minhada no governo Dilma foi rejeitada no governo interino 
de Michel Temer, que apresentou a PEC do Teto dos Gastos 
(Novo Regime Fiscal).

governo michel temer

judiciAlizAção dos pAgAmentos dAs dívidAs dos estAdos: 
repActuAção

No dia 27 de abril de 2016, os ministros do STF decidiram, 
por maioria, acolher a sugestão do ministro Luiz Roberto Bar-
roso de adiar por dois meses o julgamento de mandados de 
segurança40 e propiciar uma solução no âmbito político entre 
a União e os estados. Em apoio à solução negociada entre as 
partes e um retorno ao STF declarou:

O que se tem que fazer aqui é as partes sentarem em uma mesa 

de negociações, fazer cálculos honestos e realistas, diagnosticar 

algumas culpas e traçar metas factíveis para o futuro. Ou seja, 

acho que nós deveríamos fazer um esforço para devolver essa 

matéria para a mesa de negociação política (STF, 2016).

Nessa época o Senado já montava a comissão especial 
do impeachment da presidente Dilma, e seu afastamento era 
previsível. A negociação da dívida seria conduzida por Michel 
Temer e seu ministro da Fazenda Henrique Meirelles.

Durante as tratativas, o estado do Rio de Janeiro decreta 
o “estado de calamidade financeira no âmbito da administra-
ção”.41 Três dias depois, em 20 de junho, os governadores, seus 
secretários e assessores fazem um acordo com o ministro da 
Fazenda Henrique Meirelles, e prometem não adotarem aquela 
medida extrema. Os pontos principais pontos acertados foram:

– Alongamento do prazo das dívidas dos estados com a 
União por mais 20 anos;

– Suspensão do pagamento das parcelas mensais da dívida 
até o fim de 2016;

– Cobrança a partir de janeiro de 2017 de 5,55% do 
valor total da parcela, com aumento gradual de 5,55 pontos 
percentuais por 18 meses, até atingir em 100% o valor da 
parcela original;

– Alongamento por 10 anos, com 4 anos de carência, de 
cinco linhas de crédito do BNDES;

– Pagamento da parcela cheia pelos estados a partir de 
julho de 2018;

– Inclusão dos estados na proposta enviada pelo governo 
ao Congresso sobre teto dos gastos públicos.

A União protocolou no STF, no dia 1º de julho, os termos do 
acordo feito com os governadores, inclusive com a manuten-
ção dos juros compostos para as dívidas e pediu que fossem 
incluídos na análise da liminar.

O entendimento político entre o governo interino e os go-
vernadores constituiu uma fórmula de transição conveniente. 
O governo Temer indica nova agenda reformista de ajuste 
fiscal que supostamente abrangeria os estados, além de obter 
reconhecimento e apoio político. E os governadores – a grande 
maioria – somente voltariam a pagar as dívidas em 2017. É a 
chamada “repactuação”.

Esses benefícios recíprocos de curto prazo fizeram com 
que o efetivo processo decisório ficasse com o Congresso 
Nacional e os legislativos estaduais, onde novas negociações 
implicariam em alternativas de busca de renda. Estados que 
estavam em “estado de calamidade”, como o Rio de Janeiro, 
seriam abordados por um novo “Regime de Recuperação 
Fiscal” ao qual poderiam aderir voluntariamente após cumprir 
exigências e negociar a concordância da União.

As emendAs constitucionAis e o regime  
de recuperAção fiscAl dos estAdos

Michel Temer assumiu como presidente interino no dia 12 
de maio de 2016. No mesmo dia deu posse a um conjunto 
de 21 ministros, entre os quais se destacava o ministro da 
Fazenda Henrique Meirelles (GASPAR, 2017, p.20-30) e uma 
equipe econômica que trouxe um diagnóstico diferenciado 
para o ajuste fiscal. Haveria urgência política para aprovação 
de três reformas constitucionais interligadas: a desvinculação 
de receitas (Super DRU), a do Teto dos Gastos (Novo Regime 
Fiscal) e a Reforma da Previdência.

O governo interino de Temer anunciou revisão da meta 
fiscal de 2016, aumentando o déficit primário previsto de  
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R$ 96 bi para R$ 170,5 bi, obtendo sua aprovação no Con-
gresso dois dias depois de seu envio, em 25 de maio de 2016. 
O presidente do Congresso Nacional Renan Calheiros havia 
prometido votar diretamente em Plenário a modificação, sem 
passar pela Comissão Mista de Orçamento (CMO). E assim 
foi feito, demonstrando evidente apoio político da coalizão 
pró-impeachment da presidente Dilma.

A equipe econômica justificou a medida drástica ao 
afirmar que eram números realistas. O “rombo” nas contas 
teria de subir para pagar de despesas atrasadas, ajustar-se 
a frustrações de receitas e renegociar as dívidas de estados 
com a União. Significava também que a União ficaria três 
anos consecutivos sem conseguir fazer economia para pagar 
os juros da sua dívida. Esta decisão sinaliza a importância, e 
também as múltiplas polêmicas, que o novo ajuste fiscal traria.

A presidente Dilma foi condenada no Senado sob a acu-
sação de ter cometido crimes de responsabilidade fiscal – as 
chamadas “pedaladas fiscais” no Plano Safra e os decretos que 
geraram gastos sem autorização do Congresso Nacional no dia 
31 de agosto. Eram necessários 54 votos para a condenação: 
61 senadores votaram a favor e 20 contra. Na Câmara dos 
Deputados para afastar a presidente o quórum de aprovação 
era de 342 votos: o resultado foi 367 votos a favor e 137 contra, 
sete abstenções e 2 faltas. A “coalizão pró-impeachment” de 
Dilma teve o apoio de 61 senadores e 367 deputados. Se esta 
base de apoio congressual se mantivesse, o governo Temer 
teria capacidade política para aprovar emendas à Constituição 
e outras medidas reformistas de ajuste fiscal.

Logo após, foi aprovada a primeira reforma constitucional 
do novo ajuste fiscal: a emenda constitucional nº 93 de 8 de 
setembro de 2016, que desvincula receitas da União (DRU) 
até 2023 e também de estados, do Distrito Federal e dos 
municípios no percentual de 30%.42

As emendAs à constituição
A capacidade de aprovar a reforma constitucional repre-

senta a conquista política em tempos de crises. Considerada 
prioritária no governo Temer, a nova coalizão política no 
Congresso aprovou43 em primeiro turno a PEC por 334 votos 
a favor, 90 contrários e duas abstenções. Em segundo turno 
foram 340 votos a favor e 96 contra. Encaminharam contra 
a aprovação o PT, PDT, PCdoB, PSOL e Rede – o núcleo da 
oposição ao governo interino de Michael Temer em 8 de junho 

de 2016. No Senado, a PEC foi aprovada no primeiro turno por 
56 votos a 13; no segundo turno por 54 votos favoráveis e 15 
contrários. Desde essa época, na trajetória política polarizada 
no Congresso, no período do impeachment e depois, a arti-
culação de apoio a Michael Temer mostrou-se mais estável 
no Senado.

A segunda reforma constitucional prioritária do ajuste 
fiscal, conhecida como Teto dos Gastos, tem o objetivo de 
equilibrar as contas públicas por meio de um rígido mecanis-
mo de controle de gastos, que independe do desempenho 
da economia: a limitação do aumento dos gastos públicos 
à variação da inflação. Com o chamado Novo Regime Fiscal 
(NRF), mantendo-se as despesas primárias constantes em 
valores reais, elas caem como proporção do PIB em períodos 
de expansão, e aumentam quando o PIB se contrai. A tendência 
é que, com a suposta recuperação do crescimento econômico 
nas próximas décadas e o congelamento das despesas, se 
diminua a participação do gasto público na economia.

Essa PEC inova e difere da proposta de lei complementar 
do governo Dilma (PLP/257). O NRF pretende ser uma reforma 
estrutural do Estado. Primeiro, nesta PEC o equilíbrio das con-
tas públicas se dá por meio de controle dos gastos (despesa 
primária total), fixado na Constituição em um patamar rígido e 
mantido por dez anos,44 renovável por mais dez anos. A inflação 
prevista para o ano de 2016 foi fixada em 7,2%.45 De 2018 em 
diante o limite de gasto do exercício será o teto do gasto do 
ano anterior acrescido da inflação acumulada em 12 meses, 
encerrados em junho do ano anterior. O objetivo principal é 
conter a expansão da despesa pública primária que, no período 
2008-2015, cresceu anualmente, em média, 6% acima da 
inflação. Com a medida, o estado sinaliza aos detentores de 
títulos da dívida pública que os valores contratualmente esti-
pulados nesses títulos serão honrados (não haverá calote),46 
possibilitando supostamente menores taxas na negociação 
de novos títulos públicos mais adiante. Essa política fiscal, ao 
diminuir o déficit público, poderia reverter a atual trajetória de 
crescimento acelerado da dívida pública, talvez sem aumentar 
muito mais a carga tributária. Segundo, estabeleceu limites 
aos gastos da União, não afetando diretamente os estados, 
distrito federal e municípios. Foram estabelecidos, para cada 
exercício, limites individualizados para as despesas primárias, 
que poderão ser elevados ou reduzidos de um ano para outro, 
dentro dos limites do gasto total.
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Em sua votação na Câmara a proposta de emenda cons-
titucional, (PEC 241/2016) foi aprovada em dois turnos, res-
pectivamente por 366 votos a 111 (1º turno) em 11/10/2016 
e com 359 votos a 116 (2º turno) em 26/10/2016. No Senado 
Federal, a PEC 55/2016 foi aprovada em 29 de novembro, em 
primeiro turno, com 61 votos favoráveis e 14 contrários. E 
por 53 a favor e 16 contrários, em segundo turno, em 13 de 
dezembro de 2016.

A política econômica desde então enfatizou cortes no 
custeio das instituições federais e redução em investimentos. 
Mesmo assim as metas do orçamento de 2017 e 2018 proje-
tam déficits de 159 bilhões de reais. A dívida pública cresceu 
e atingiu 73,9% do PIB em 2017, quando um dos objetivos 
principais do ajuste é sua redução.

Por último, a Emenda Constitucional da Reforma da Previ-
dência – indispensável para o ajuste fiscal proposto – continua 
ao fim de novembro de 2017 sendo alvo de entendimentos 
políticos quanto ao seu alcance, não tendo sido ainda votada.

regime de recuperAção fiscAl dos estAdos
O regime de recuperação fiscal dos estados (RRF) foi alvo 

de discussões entre os governadores e o governo federal. A 
Câmara dos Deputados retirou as contrapartidas negociadas 
do projeto original, de autoria do governo Temer. No Senado, 
quanto ao projeto sobre a negociação das dívidas com a União 
(PLC 54/2016), o texto das contrapartidas foi incluído e apro-
vado por meio de emenda.47 Quando essa matéria retornou 
à Câmara dos Deputados, as contrapartidas foram retiradas 
mais uma vez. A supressão das contrapartidas foi aprovada 
por 296 votos a 12 e três abstenções.

Foi uma derrota da equipe econômica, que participou das 
negociações e elencou as contrapartidas para possibilitar o 
“equilíbrio fiscal e financeiro” dos estados. O presidente da 
Câmara Rodrigo Maia (DEM-RJ) encaminhou a proposta de 
retirada das contrapartidas dos estados, ainda que os gover-
nadores dos estados mais endividados como Rio de Janeiro, 
Rio Grande do Sul e Minas Gerais concordassem com as 
exigências. Maia sustentou que nas negociações das dívidas 
em 1997 “cada estado assinou um contrato particular com o 
governo”. Caso fosse necessária uma base legal, o deputado 
sugeria a edição de uma medida provisória para iniciar o pro-
cesso legislativo ou que simplesmente o presidente usasse de 
decreto presidencial para estabelecer as contrapartidas dos 

estados com base na autorização legal para as negociações. 
“Especificar as contrapartidas é transformar a Câmara dos 
Deputados numa grande assembleia legislativa” (MAIA, dez 
2016).

Esse episódio revela as dificuldades políticas em legislar 
nessa matéria. O presidente Michel Temer vetou parcialmente 
a Lei Complementar 156/2016 por contrariedade ao interesse 
público, após ouvir os ministros da Fazenda e do Planejamento 
(Mensagem nº 708, de 28 de dezembro de 2016).

A exigência das contrapartidas dos estados torna-se indis-
pensável para a União aceitar a adesão ao PRF. A partir desse 
impasse em Brasília, caberia a leis estaduais estabelecerem 
as medidas de ajuste para que o plano de recuperação fosse 
celebrado, como é evidenciado a seguir.
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lei de recuperAção fiscAl renegociAdA: o cAso do rio
Em janeiro de 2017, as negociações entre o governador 

Pezão e o ministro da Fazenda prosseguiram orientadas pelas 
diretrizes do “regime de recuperação fiscal” que não fora 
aprovado na Câmara dos Deputados. O Termo de Compromisso 
foi assinado entre o presidente Michel Temer e o governador 
fluminense no dia 26 de janeiro. O presidente da Alerj, Jorge 
Picciani, assinou o documento como testemunha. As medidas 
anunciadas teriam que ser autorizadas, com a aprovação de 
projetos legislativos, no Congresso e na Alerj. As dificuldades 
políticas eram evidentes. O Legislativo fluminense já rejeitara 
um conjunto de projetos de ajuste fiscal entre novembro e 
dezembro, sob grande pressão dose servidores públicos, 
principalmente da área de segurança pública.

O Termo de Compromisso divulgado estava acompanhado 
de previsões sobre o déficit estadual, caso não fosse feito o 
ajuste proposto: R$ 26,13 bilhões em 2017, R$ 18,7 bilhões 
em 2018 e de R$ 17,7 bilhões em 2019. O governo federal 
não repassaria recursos para o estado, porém, o pagamento 
da dívida com a União seria suspenso por até 36 meses. Em 
contrapartida, haveria um corte de gastos de R$ 9 bilhões 
somente em 2017.

Uma das propostas era o aumento da contribuição 
previdenciária dos servidores de 11% para 14% e criação 
de alíquota adicional de 8% válida por três anos. O ministro 
Henrique Meirelles comentou na ocasião do acordo sobre a 
reorganização das contas do Rio: “É um trabalho crível. A União 
não vai prejudicar seu ajuste fiscal para endereçar a questão 
no estado” (GOVERNO, 2017).

fAzendo do limão umA limonAdA?
O governador Pezão tornou a alienação das ações da Cedae 

a principal promessa política do PRF: obtenção de empréstimo 
bancário para pagamento de salários atrasados de servidores 
a curto prazo.

O executivo federal enviou um projeto de lei complemen-
tar à Câmara dos Deputados, especificando contrapartidas 
e propondo a modificação da LRF. O deputado Pedro Paulo 
(PMDB-RJ), candidato à Prefeitura em 2016,48 assumiu a 
missão de relatar o PLP 343/2017. A tramitação levou mais 
de um mês, e contou com obstrução dos partidos Rede e PDT 
e forte oposição do PT, PC do B e PSOL. Os partidos da base 
do governo Temer – PMDB, PSDB, PR, PSD, DEM, PRB, PPS, 

Solidariedade e o bloco PTB/PROS/PSL – apoiaram o projeto. O 
PSB liberou a votação de seus deputados, indicando que teria, 
a partir daí uma trajetória de oposição às reformas fiscais do 
presidente Temer.

O texto base do projeto foi aprovado por 301 votos (62,2%) 
a favor, 127 (29,2%) contra e sete abstenções em 18 de abril. 
Dos 43 deputados do estado do Rio, 12 votaram contra: Jair 
Bolsonaro (PSC), Alexandre Molon (REDE), José Nalin (PMDB), 
bancada do PT (3 votos), bancada do PSOL (3 votos), PTN (2 
votos), PC do B (1 voto) e PT do B (1 voto). A bancada do 
estado do Rio Grande do Sul, com 26 deputados, registrou 10 
votos contrários e 3 deputados em obstrução. Outro estado 
endividado, Minas Gerais, com uma bancada de 45 deputados, 
afirmou 20 votos contra o projeto.

A votação dos destaques (DVS) trouxe uma derrota para 
a equipe econômica: a rejeição da elevação da alíquota de 
contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social dos 
servidores ativos, inativos e pensionistas para, no mínimo, 
14%.49 No dia 25 de abril, 241 deputados favoreceram a 
contrapartida, não alcançando os 257 votos indispensáveis. 
Havia 330 parlamentares da base aliada no plenário da Câmara; 
100 votaram contra. Entre os partidos do chamado Centrão, 
o PR e o PRB deram pouco apoio. O PR tem uma bancada de 
39 deputados. Dos 28 deputados do PR presentes na ses-
são, somente 12 foram a favor da medida. O PRB, com uma 
bancada de 24 deputados, contribuiu com apenas 11 votos 
entre seus 16 deputados presentes. Apesar da importância 
das votações e a urgência dessa deliberação, o presidente da 
Câmara Rodrigo Maia – que não votou – encerrou a sessão 
por falta de quórum às 21h40.

Nos bastidores ocorreu uma articulação com os deputados. 
Os líderes do Senado queriam que um projeto de convalidação 
de incentivos fiscais que estava parado tivesse andamento. 
O acordo foi divulgado ao plenário e o texto foi aprovado em 
17 de maio.

O presidente Temer sancionou, sem qualquer veto, a Lei 
Complementar nº 159 de 19 de maio de 2017, dois dias depois 
de um fato novo alterar a agenda política em Brasília: a delação 
dos Executivos da JBS. Doravante, os esforços políticos do 
Planalto concentraram-se na obtenção de blindagem com a 
“base parlamentar” perante acusações da Procuradoria Geral 
da República (PGR) que seriam encaminhadas à Câmara dos 
Deputados. A continuidade da agenda fiscal em relação aos 



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

146

estados endividados permanecerá sob a tutela do ministério 
da Fazenda Henrique Meirelles.

plAno de recuperAção fiscAl  
do rio: requisitos legAis

A LC 159 no art. 3º 50 estabeleceu três requisitos cumu-
lativos que indicam a “grave crise de liquidez e insolvência” e 
que permitem a adesão ao PRF.

I – Receita corrente líquida (RCL) anual menor que a dívida 
consolidada (DCL) ao final do exercício financeiro anterior ao 
do pedido de adesão ao Regime de Recuperação Fiscal. Em 
2016, a RCL foi de R$ 46,229 bilhões que é menor que a DCL 
no valor de R$ 108,103 bilhões.

II – Despesas Líquidas com Pessoal (DLP) com juros e 
amortizações, que somados representem, no mínimo, 70% 
(setenta por cento) da receita corrente líquida aferida no exer-
cício financeiro anterior ao do pedido de adesão ao Regime de 
Recuperação Fiscal. Em 2016, as DLP foram 79,78% da RCL.

III – valor total de obrigações contraídas maior que as dis-
ponibilidades de caixa e equivalentes de caixa de recursos sem 
vinculação. O valor total de obrigações contraídas em 2016 
foi de R$ 10.941.362.863,53, superior às disponibilidades de 
caixa e equivalente de caixa de recurso sem vinculação que 
ficaram em R$ 927.112.210,72.

O estado do Rio atendeu os três requisitos do diagnóstico 
em que se reconhece a situação de desequilíbrio financeiro 
e, portanto, está apto a aderir ao PRF.

As dificuldades principais estarão na aprovação legislativa 
das medidas elencadas no “Termo de Compromisso” assinado 
entre a União e o estado do Rio em 26 de janeiro de 2017.

No dia 1º de fevereiro de 2017, os servidores públicos 
faziam protestos contra a privatização da Cedae e por regu-
larização dos seus pagamentos em frente à Alerj. Enquanto 
isso, Jorge Picciani (PMDB) é reeleito presidente pela sexta 
vez. O resultado da votação resume a relação de controle po-
lítico sobre a instituição: 64 votos a favor e SEIS contra (cinco 
deputados do PSOL51 e um da Rede52). Entre os participantes 
da chapa única de Picciani estavam representantes do PMDB, 
PRB, PT, PDT, PTB, PP, PR e PDT. Com esse arranjo político, as 
forças de oposição contam com cerca de 18 votos, quando 
não há crises agudas e manifestações.

Jorge Picciani concede uma entrevista sobre o PRF, cujas 
negociações que acompanhou em Brasília a convite do pre-
sidente Michel Temer. Vislumbra uma janela de oportunidade 
em decisão judicial recente:

Esse plano surgiu porque a equipe econômica foi forçada a nego-

ciar uma saída para o Rio depois da decisão liminar da ministra 

Cármen Lúcia (presidente do STF) de impedir novos arrestos 

da conta do estado. Não fosse isso, seriam R$ 800 milhões 

bloqueados (BERGAMASCHI , 2017).

A regularização da situação salarial dos servidores ganhou 
prioridade nas promessas políticas, e também na justificativa 
do PRF. Afastou, assim, temporariamente duas questões-
-chave: primeira, de justiça material. Carreiras do estado, 
como a Fazenda, e corporações têm salários pagos sem 
atrasos durante todo o período de “calamidade” enquanto 
outras áreas de servidores do executivo vão para o fim da 
fila do pagamento. Esta desequiparação interpretada como 
injusta e, por isso, odiosa pelos prejudicados é fonte inces-
sante de desestabilização política desse arranjo estadual; e 
segunda, deixou pendente uma questão constitucional e legal 
(relativa à LRF): se o estado pode, e sob quais condições, 
contrair empréstimos para pagar servidores públicos ativos 
e aposentados.

A AprovAção dAs medidAs do prf nA Alerj
A adesão do estado do Rio ao PRF, conforme previsto no 

“Termo de Compromisso” e depois previsto na LC 159 de 19 de 
maio de 2017, art. 2º, § 1º e seus incisos, inclui um conjunto 
de medidas e leis autorizativas.

Primeira, a autorização de privatização de empresas dos 
setores financeiro, de energia, de saneamento e outros, na 
forma do inciso II do § 1o do art. 4o, com vistas à utilização 
dos recursos para quitação de passivos.

Essa autorização está na polêmica Lei Estadual nº 7.529, 
de 7 de março de 2017. Nas negociações por votos ocorreram 
favores políticos como a nomeação de deputados para secre-
tarias estaduais e de parentes de parlamentares para cargos 
no Executivo. Esse processo legislativo tumultuado foi alvo 
de um mandado de segurança ao Tribunal de Justiça (TJ-RJ) 
para impedir a venda da Cedae sem audiência pública, no dia 
6 de fevereiro, e uma ação direta de inconstitucionalidade 
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(ADI 5383) no STF questionando a constitucionalidade do 
procedimento legislativo e do conteúdo da lei aprovada.

Depois de adiamentos e muitos protestos, a votação foi 
marcada para o dia 20 de fevereiro. A Alerj estava reforçada 
por grades e protegida por policiais militares e membros da 
Força Nacional. Numa manobra parlamentar, deputados go-
vernistas derrubaram 211 emendas ao projeto, em comissões 
da Casa, antes da votação no Plenário. A votação durou pouco 
mais de 40 minutos, com as galerias fechadas ao público. O 
resultado da votação do texto-base foi de 41 votos a favor e 
28 contrários e uma abstenção. Eram necessários 36 votos 
dos 70 deputados, portanto, a vitória foi relativamente difícil. 
Onze partidos aprovaram com toda a bancada: PHS, PMDB, PP, 

PPS, PROS, PSB, PSD, PSDC, PSL, PT do B e PTB. Cinco partidos 
votaram inteiramente contra: PC do B, PSC, PSDB, PSOL, Rede. 
Sete partidos se dividiram: o PT, com 3 deputados contra e 1 
a favor; DEM, 4 a favor, 2 contra e 1 ausente; PDT, 1 a favor e 
5 contra; PR, 2 a favor e 1 contra; PRB, 3 a favor e 1 contra; 
PTN, 2 a favor e 1 contra; Solidariedade, 1 a favor e 1 contra.

Mesmo assim, ficaram destaques a ser votados no dia 
seguinte. Duas emendas foram incorporadas ao texto final: a 
primeira, que os recursos resultantes da operação de crédito 
prevista no valor de até R$ 3,5 bilhões junto a instituições finan-
ceiras deverão ser prioritariamente utilizados no pagamento da 
folha dos servidores ativos, inativos e pensionistas (art. 2º, § 2º 
da Lei nº 7.529); e a segunda, que deverá ser garantida a tarifa 
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social para os serviços de abastecimento de água e captação 
de esgoto para imóveis residenciais localizados nas áreas 
identificadas como de interesse social, nos termos do Decreto 
nº 25.438 de 21 de julho de 1999 (art. 4º da Lei nº 7.529).

Apesar de toda a expectativa política gerada quanto a 
obtenção de empréstimo emergencial para pagar os servido-
res, os deputados estaduais só concluíram a votação de uma 
medida necessária para implementar o PRF sete meses depois, 
no dia 28 de setembro.53 Esse fato ajuda a entender a enorme 
frustração com promessas políticas de soluções rápidas no Rio.

intervAlo pArA o noticiário policiAl criminAl
No dia 29 de março de 2017 uma operação da PF e do 

MPF, chamada Quinto do Ouro, conduziu coercitivamente o 
deputado Jorge Picciani à sede da PF para prestar depoimento 
sobre uma acusação de venda de gado com preços superava-
liados da empresa Agrobilara Comercio e Participações Ltda. 
A operação também esteve no gabinete da presidência da 
Alerj para cumprir mandado de busca e apreensão autorizado 
pelo STJ. Esse episódio público marca um conjunto de inves-
tigações criminais em andamento, e com desdobramentos 
sobre esquemas associados ao ex-governador Sérgio Cabral.

Em 11 de abril, uma nova lista de poderosos, com foro 
privilegiado, suspeitos de práticas ilícitas é divulgado. O mi-
nistro do STF Edson Fachin autorizou abertura de inquéritos 
solicitados pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot, 
a chamada “lista de Janot”. Serão investigados 8 ministros 
do governo Temer, 3 governadores, 24 senadores e 39 depu-
tados federais que foram alvo da colaboração com a Justiça 
de executivos da Odebrecht. É um processo jurídico- criminal 
longo e lento; o impacto político negativo nessas lideranças 
é imediato perante o eleitorado.

tentAtivA de greve gerAl
Em abril foi convocada a greve geral por várias centrais sin-

dicais, movimentos sociais e partidos de oposição ao governo 
Temer: o protesto era contra a reforma trabalhista, aprovada 
na Câmara dos Deputados54 e em discussão no Senado, e a 
Reforma da Previdência. Ocorreram paralizações em atividades 
de transporte, educação, aeroportos e comércio na sexta-feira, 
dia 28. No Rio de Janeiro, dois atos foram convocados: um à 
tarde, em frente à Alerj, contra o governador Pezão, e outro 
na Cinelândia, em apoio à Greve Geral. Depois das 16 horas, o 

Batalhão de Choque da PM começou a lançar bombas de gás 
lacrimogêneo para dispersar os manifestantes. Houve confron-
to. A violência se espalhou pelo Centro da cidade, afetando a 
concentração na Cinelândia. A mobilização política-sindical não 
foi suficiente para impedir que o Senado Federal aprovasse, 
por 50 votos a favor, 26 contrários e uma abstenção, a reforma 
trabalhista no dia 11 de julho.

A conjuntura política em Brasília, por outro lado, mudara: 
desde 26 de junho, quando o procurador-geral da República 
apresentou denúncia por corrupção passiva do Presidente 
Temer perante a Câmara dos Deputados, o governo concentrou 
seus esforços e recursos políticos para que ela fosse derru-
bada. Até a votação da segunda denúncia em 25 de outubro 
contra o presidente por organização criminosa e obstrução de 
justiça foram quatro meses em que a Reforma da Previdência 
esteve fora da agenda política.

de voltA às votAções nA Alerj
A urgência na aprovação do PRF criara uma agenda política 

regional diferenciada. Mesmo assim, apenas em 23 de maio de 
2017 será publicada nova medida exigida para a adesão ao PRF: 
a Lei Estadual nº 7.593. A lei impõe a redução dos incentivos ou 
benefícios de natureza tributária dos quais decorram renúncias 
de receitas instituídas por lei estadual de, no mínimo, 10% a.a. 
(dez por cento ao ano), ressalvados aqueles concedidos por 
prazo certo e em função de determinadas condições e aqueles 
instituídos na forma estabelecida pela alínea “g” do inciso XII do 
§ 2º do art. 155 da Constituição Federal. Esta lei altera o Fundo 
Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF. A sua aplicação produziria 
impacto estimado no ano de 2017 de R$ 280 milhões.

O drama político da Câmara dos Deputados se reproduzia 
na tarde do dia 24 de maio na Alerj. Os servidores públicos 
estaduais protestavam contra a diminuição de seus salários 
com o aumento da contribuição previdenciária de ativos e 
inativos de 11% para 14 %.55 A contribuição patronal também 
subiria de 22% para 28%. A promessa tinha sido que o projeto 
só seria discutido após o pagamento dos salários atrasados 
dos servidores. E, como descrito anteriormente, essa medida 
não foi aprovada na Câmara como uma das contrapartidas 
do PRF. A intensa mobilização política do governo Pezão para 
aprovar as “medidas de austeridade” sinalizava em outra 
direção. Segundo o Executivo, cerca de 70% do déficit finan-
ceiro do estado está atualmente relacionado ao pagamento 
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de aposentadorias e pensões. Dois deputados que estiveram 
temporariamente ausentes por razões médicas – o presidente 
da Alerj Jorge Picciani e o vice-presidente Wagner Montes 
(PRB) – compareceram.

Nas ruas e perto da ALERJ os protestos incluíram confron-
tos com policiais, atirando com balas de borracha e jogando 
bombas de efeito moral, além de danos a carros oficiais de 
deputados. Dentro do prédio, o presidente Jorge Picciani 
justificava o aumento da contribuição previdenciária:

O desconto só virá após os servidores receberem 3, 4 salários de 

uma vez. Isso será um benefício para o servidor, porque ele vai 

colocar suas contas em dia. No ano de 14, o governador Pezão, 

antes das eleições, deu aumentos que chegaram a 70% reais. Isso 

puxou a conta, que era de 5,6 bilhões, para 18 bilhões, de aposen-

tados e pensionistas, e hoje não tem dinheiro pra pagar os salários 

de aposentados e pensionistas (BARREIRA, FERREIRA, 2017).

O projeto original do Executivo, modificado por uma 
emenda de dois deputados pedetistas, Cidinha Campos e 
Luiz Martins, afirma que a alíquota de 14% somente será 
implementada aos servidores públicos estatutários, ativos e 
inativos, e os beneficiários de pensão por morte de servidor 
público estatutário, que tenham recebido total e integralmente 
os salários, incluindo o 13º salário. A medida deixa de fora 
servidores inativos e pensionistas com vencimentos de até 
R$ 5.531,31, o que representa 68% (112.127) do total de 
inativos. No que diz respeito aos pensionistas, 61% (54.428) 
não terão aumento de alíquota. O projeto foi aprovado com 
39 votos favoráveis e 26 contrários, e publicado como Lei nº 
7606 de 26 de maio de 2017.

Em junho de 2017 um conjunto de leis autorizativas e me-
didas – que não despertaram mobilizações sindicais e políticas 
tão fortes – foram publicadas para cumprir os requisitos do 
PRF, previstos na LC 159 de 19 de maio de 2017, art. 2º, § 1º 
e seus incisos.

As negociAções finAis pArA AprovAção  
do prf em brAsíliA

Após o processo decisório na Alerj e a publicação das 
medidas e leis autorizativas do PRF, o resultado é enviado 
aos técnicos das equipes dos ministérios da Fazenda e do 
Planejamento e do Tesouro Nacional, que verificam o cumpri-

mento de exigências legais. Há embates de caráter técnico 
que dificultam a rápida solução que contemple as promessas 
políticas do governador Pezão.

Afinal, parecer da Advocacia Geral da União possibili-
tou que o Ministério da Fazenda e a Presidência da República 
concluíssem a análise do conjunto de medidas e leis que o 
estado adotou e homologasse a adesão do estado do Rio de 
Janeiro ao RRF instituído pela Lei Complementar nº 159/17 
no dia 5 de setembro.56

O presidente da República em exercício, Rodrigo Maia, 
assinou a homologação. Em seu discurso, emocionado, 
agradeceu a colaboração de deputados que anteriormente 
repudiaram as contrapartidas, mas agora contribuíam para 
uma solução política. Conforme sua declaração: “Infelizmente 
essa crise é visível no estado do Rio, mas se não tomarmos 
medidas claras de redução de gastos dos estados, União e 
municípios, essa será a primeira de muitas” (FERNANDES, 
BECK, BARRETO, 2017).

Maia terminou afirmando a necessidade de prioridade para 
a Reforma da Previdência na agenda política.

implementAção do prf

No dia 5 de setembro, o ministro da Fazenda, Henrique 
Meirelles, esclareceu que o Plano estava sobre quatro pilares: 
concessão de empréstimos, suspensão de pagamentos das 
dívidas estaduais com a União, aumento de receitas e redução 
de despesas.

gAnhos temporários: empréstimos
Os empréstimos previstos para 2017 somariam R$ 6,6 

bilhões, dos quais até R$ 3,5 bilhões seriam obtidos em ope-
rações de crédito em instituições bancárias que têm como 
garantia as ações da Cedae e aval da União. O restante será 
garantido por créditos securitizados. Em 2018 estão previstos 
R$ 4,5 bilhões.

Em setembro de 2017, o valor total da dívida ativa, de 
empresas que têm débitos de impostos estaduais, chega a 
R$ 77 bilhões. Com a securitização, o estado vai transferir 
para uma instituição financeira o direito de receber parte dos 
pagamentos mensais que os devedores fazem por dívidas 
refinanciadas e, em troca, receber um valor adiantado. O 
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Procurador Geral do Estado Leonardo Espindola, em reunião 
na Alerj, afirmou que a medida poderia gerar antecipação de 
receita no valor de R$ 702 milhões. Essa medida ainda não 
foi implementada até novembro de 2017, apesar de existir a 
lei autorizadora.

A suspensão do pagamento da dívida com a União criaria 
um alívio de R$ 5 bilhões para o Rio em 2017. Esse número 
cresce para menos de R$ 9 bilhões em 2018 e R$ 9 bilhões em 
2019. No ano 2020, o valor será pouco acima de R$ 6 bilhões.

concessões políticAs pArA AprovAção do prf
O PRF vigente, negociado em Brasília e no Rio de Janeiro, 

sob condições de tensão e polarização política elevada, deixou 
compromissos legislativos com os servidores e outros grupos 
de interesse que podem se tornar problemas na política “de 
ajuste” econômico e fiscal adiante.

Primeiro: a oposição ao governo Pezão obteve aprovação 
de duas emendas (nº 1 e 39) – incorporadas ao texto-
-substitutivo negociado no Colégio dos Líderes sob enorme 
pressão – de aprovar a Lei estadual de adesão ao PRF (Lei 
estadual 7.629 de 9 de junho de 2017). Uma preserva direitos 
adquiridos dos servidores, no art. 6º: como triênios; licença-
-prêmio; remuneração do trabalho noturno superior ao diurno; 
13º salário com base na remuneração integral ou no valor da 
aposentadoria; licença especial para PM e bombeiro após 10 
anos de serviço; a obrigação do governo de convocar todos 
os servidores aprovados em concursos públicos homologados 
antes de junho de 2016. E outra emenda dá prioridade ao 
pagamento dos salários de ativos e inativos (art. 1º, § 2º II). 
Esse projeto foi aprovado por 50 votos contra 9, o que indica 
que a oposição ao governo Pezão foi bastante reduzida com 
o acordo realizado.

Segundo: a Firjan obteve a exclusão de emendas que 
proibiam a concessão de incentivos fiscais.

Terceiro: o governador Pezão vetou o artigo 7º do projeto 
aprovado na Alerj. Os deputados derrubaram este veto e 
estabeleceram:

Art 7º - Os limites impostos pelo Artigo 8° da Lei Complementar 

n° 159, de 19 de maio de 2017 não se aplicam à implementação 

do Plano de Cargos e Salários de que trata o art. 13 da Lei n° 

6842, de 30 de junho de 2014.

Parágrafo único – O Poder Executivo encaminhará à Assembleia 

Legislativa a revisão do Planos de Cargos, Carreiras e Vencimen-

tos dos servidores da área de saúde no prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias, a partir da edição desta Lei. (Lei nº 7629/2017, de 

09 de junho de 2017).

AlertAs iniciAis: receitAs e despesAs
O monitoramento do Plano de Recuperação Fiscal é feito 

pelo Conselho de Supervisão do Regime, criado especifica-
mente para acompanhar a implantação do Regime. Três alertas 
divulgados no Diário Oficial da União de 16 de novembro de 
2017 indicam atraso inicial na implementação de medidas 
como a revisão de incentivos fiscais, a mudança da tributação 
de heranças e a renovação da concessão da CEG, companhia 
de gás que atua no estado. O governo fluminense espera obter 
pelo menos R$ 800 milhões com essa operação. Sanções não 
foram aplicadas (RIO, 2017).

No acumulado do ano de 2017 até setembro, o resultado 
orçamentário do estado do Rio (receitas totais descontadas as 
despesas totais) ficou no negativo em R$ 1,7 bilhão, acima da 
previsão de déficit de R$ 1,08 bilhão para o período.

O aumento da arrecadação, um dos pilares do PRF, é 
ainda insuficiente. Desde o início do ano até julho, o governo 
fluminense conseguiu incrementar a arrecadação em R$ 1 
bilhão a partir do aumento de ICMS e de receitas de royalties 
de petróleo.

O leilão antecipado para gerir as contas salário dos ser-
vidores e as operações com fornecedores do estado do Rio, 
em agosto, expediente para obter receita extra, teve um único 
banco a apresentar proposta. O Bradesco, operador da conta 
desde 2012, que continuará até 2022: obteve o contrato 
praticamente pelo lance mínimo, R$ 1.317.800.000. No dia 
do leilão, 9 de agosto, o passivo da folha de pagamento57 dos 
servidores era de mais de R$ 2,1 bilhões. No total, o estado do 
Rio possui 212 mil funcionários públicos ativos, 248 mil apo-
sentados e pensionistas e uma folha avaliada em R$ 1,6 bilhão.

Além de atrasos com servidores e fornecedores, em 2017, 
até 31 de outubro, o ERJ acumulou R$ 2,724 bi em atrasos de 
pagamentos de contratos garantidos pela União, em contraste 
com R$ 2.227 bi de atrasos em todo o ano de 2016.

conclusões
A pesquisa realizada58 sobre tomada de decisões quanto 

a renegociação da dívida do estado do Rio de Janeiro e sua 
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adesão a PRF revela algumas tendências que estão na agenda 
de próximas investigações sobre as reformas do estado e as 
políticas de ajuste fiscal:

1. O objetivo de equilíbrio financeiro-fiscal, pelo controle 
e redução de gastos, constitui um compromisso retórico 
entre as elites políticas. As decisões legislativas federais e 
estaduais orientam-se para o alongamento ou moratória no 
pagamento das dívidas. Há planejamento expresso na legis-
lação. Ocorre na EC nº 95/2016 (teto dos gastos da União, 
com meta de déficit primário de R$ 159 bilhões em 2017 e 
2018), a LC 156/2016 (alongamento das dívidas por 20 anos 
e suspensão do pagamento das parcelas mensais até o final 

de 2016) e LC 159 (adesão ao Regime de Recuperação Fis-
cal suspende o pagamento das dívidas com a União por 36 
meses). Adiam-se os pagamentos das dívidas existentes, o 
que reduz ou evita imediatamente cortes de gastos públicos 
para cumprir esses contratos.

2. Os obstáculos políticos aos cortes de um gasto público 
importante são detalhados no texto. É o caso do projeto de 
Reforma Previdenciária no plano federal – que ainda está 
em negociação com deputados federais e senadores – e o 
aumento para 14% na contribuição previdenciária no estado 
do Rio de Janeiro (Lei nº 7.606 de 26 de maio de 2017). A lei 
estadual somente vigoraria a partir de noventa dias. E o au-
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mento da contribuição só pode ser aplicado quando os salários 
dos servidores já estiverem em dia — incluindo o 13º salário 
de 2016. Nesse exemplo, os decisores optam por postergar 
a feitura da legislação – no caso da Emenda Constitucional 
no Congresso Nacional – ou inserem cláusulas na lei estadual 
que sustam temporariamente sua aplicação.

3. Do período anterior à eleição da presidente Dilma Rousseff 
e do governador Luiz Fernando Pezão em 2014 até a conclusão do 
texto, ocorreram mudanças significativas na agenda financeira e 
fiscal. O entendimento político pré-eleitoral consistia numa redu-
ção substancial da dívida dos estados com a União com a mudan-
ça dos indexadores, que resultou na LC 148/2014. A agenda de 
ajuste fiscal da presidente reeleita, capitaneada pelo ministro da 
Fazenda Joaquim Levy até 18 de dezembro de 2015, interrompeu 
a renegociação prometida. Em reação, o Congresso aprovou a 
LC 151 que obriga a União a adotar a mudança dos indexadores 
previstos na LC 148/2014. O período de turbulência política que 
acompanhou o processo de impeachment da presidente Dilma 
enfraqueceu as negociações com os governadores. Apenas no 
dia 20 de junho de 2017, o governo interino de Michel Temer 
celebrou o “Acordo Federativo”, parcialmente contemplado na 
LC 156 de 28 de dezembro de 2016, que prevê o Plano de Auxílio 
aos Estados e ao DF. E mais, de fato, a renegociação das dívidas 
com o BNDES, alongadas por dez anos nesta lei complementar, 
só puderam começar após a regulamentação do procedimento 
pelo Conselho Monetário Nacional, o que ocorreu seis meses 
depois, em 29 de junho de 2017.

4. O projeto de ajuste financeiro e fiscal, previsto na LC 
159/17, base legal do PRF do estado do Rio de Janeiro (Lei 
nº 7.629 de 9 de junho de 2017), apresenta duas ordens de 
problemas:

a) A arrecadação do estado do Rio de Janeiro no acu-
mulado do ano de 2017 até setembro, obteve resultado 
orçamentário negativo em R$ 1,7 bilhão, acima da previsão 
de déficit de R$ 1,08 bilhão para o período. Na Lei de Diretri-
zes Orçamentárias de 2018, aprovada na Alerj em junho de 
2017, o governo estima um déficit primário de R$ 20,3 bilhões 
(WERNECK, 28 jun 2017). Em outubro, incluindo na estimativa 
as receitas que ingressariam com o PRF, o Executivo previu 
um déficit de R$ 10 bilhões para 2018 (CORRÊA, 2017). Con-
siderando o elevado desemprego, baixa inflação no ano – que 
frustra arrecadação – e a lenta recuperação das atividades de 
exploração e produção de petróleo da Petrobras no estado (que 

representa cerca de 30% do PIB), o déficit em 2018 pode ser 
maior em ano eleitoral.

b) O controle político do grupo liderado por Jorge Picciani 
na Alerj assegurou votações favoráveis ao PRF, em questões 
polêmicas como a privatização da Cedae e o aumento da contri-
buição previdenciária dos servidores públicos. Foi indispensável 
para garantir a continuidade do governo Pezão.

Líder do governo na Alerj e presidente da Comissão de 
Constituição e Justiça, o deputado Edson Albertassi (PMDB) 
foi o relator do parecer favorável à aprovação das contas de 
2016 do governo Pezão. Parecer prévio do Tribunal de Contas do 
Estado (TCE) recomendou, por unanimidade, a rejeição dessas 
contas. Entre outros pontos, o TCE indicou a não aplicação do 
mínimo constitucional de 12% da receita na saúde, o que daria 
causa a mais um pedido de impeachment do governador. Isto 
não causaria qualquer abalo na hegemonia do “esquema” do 
PMDB. Em apenas um dia, 26 de maio, Jorge Picciani arqui-
vou oito pedidos de impedimento. Mais três pedidos estão 
engavetados, aguardando a autorização do presidente da Alerj 
para tramitarem, ou não.

Um fato novo vai causar impacto político: a Operação Ca-
deia Velha, do MPF e PF, que investiga o uso da presidência e 
outros postos da Alerj para a prática de corrupção, associação 
criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. No dia 
16 de novembro de 2017, a 1ª Seção Especializada do TRF2 
determinou a expedição de mandados de prisão dos deputados 
estaduais Jorge Picciani, Paulo Melo e Edson Albertassi. A 
medida foi decidida por unanimidade.59 Presos pela PF, foram 
soltos no dia seguinte, sem notificação judicial após votação 
na Alerj por 39 votos a favor, 19 contra e uma abstenção. No 
dia 21 de novembro, em decisão outra vez unânime, o TRF2 
determinou a prisão preventiva e o afastamento da ALERJ 
dos três deputados.

5. O PRF do estado do Rio dispõe de um conjunto de 
recursos institucionais e legais para a sua execução. Nesse 
sentido, viabilizou-se como um processo decisório autoriza-
do formalmente. Não é pouco. Poderia ter sido paralisado 
no processo legislativo federal, ou estadual, ou submetido 
a questionamentos judiciais que tornariam inexequíveis as 
providências legais previstas.

6. O projeto de reformas financeiras e fiscais encontrou 
limites políticos nas práticas de políticos e partidos na ob-
tenção ou manutenção de benefícios, privilégios, proteção, 
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subsídios, refinanciamentos de dívidas e isenções tributá-
rias asseguradas pelo poder público. Essa busca incessante 
por renda para empresas, corporações ou grupos aumenta 
o conflito distributivo com os tetos de gastos, mesmo com 
os alongamentos de dívidas de estados e déficit primários 
inicialmente muito elevados. Esse modelo de ajuste fiscal 
não passou ainda por campanhas eleitorais e eleições gerais. 
Ao contrário, a legislação obteve aprovação de uma coalizão 
pró-impeachment que não chegou a Brasília movida por pro-
postas de austeridade e equilíbrio fiscal. No estado do Rio, as 
votações vitoriosas foram garantidas por esquemas de apoio 
que estão, em parte, sob investigação criminal.60

7. Por último, fica uma recomendação. O monitoramento 
do processo de implementação do ajuste fiscal (PRF) é indis-
pensável para avaliação de eficiência, enquanto operações 
legais previstas, e de sua eficácia para a regularização dos 
pagamentos dos salários dos servidores públicos, dos forne-
cedores de serviços ao estado e a retomada do crescimento 
econômico regional com condições sociais dignas. 
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1. A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro ratificou esse ato por 
meio da Lei n. 7.483/2016.

2. A receita de royalties do estado e dos municípios fluminenses baixou de R$ 
12 bilhões para R$ 4 bilhões entre 2013 e 2016. 

3. Houve uma reunião prévia de Michel Temer com o prefeito Eduardo Paes (PMDB-
-RJ), o governador em exercício Dornelles, o presidente da Alerj, Jorge Picciani 
(PMDB -RJ), o secretário executivo do Programa de Parcerias de Investimentos 
da Presidência da República, Moreira Franco (PMDB-RJ), o ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles, e a secretária do Tesouro Nacional, Ana Paula Vescovi. 

4. Art. 1º Fica a União obrigada a prestar apoio financeiro, nos termos dessa Me-
dida Provisória, no exercício de 2016, na forma de parcela única, correspondente à 
importância de R$ 2.900.000.000,00 (dois bilhões e novecentos milhões de reais), 
para auxiliar nas despesas com Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro 
decorrentes da realização dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos - Rio 2016. Esta 
medida provisória foi convertida na Lei nº 13.351 de 25 de outubro de 2016.

5. O ministro da Fazenda Henrique Meirelles estimou que, só em 2016, os estados 
deixariam de pagar R$ 20 bi à União. 

6. Lei nº 7.627 de 09 de junho de 2017, art. 2º: O prazo de validade do presente 
estado de calamidade pública no âmbito da administração financeira pelo decreto 
nº 45.692, de 17 de junho de 2016 e reconhecida pela presente Lei, poderá se 
estender até 31 de dezembro de 2018.

7. Lei nº 7.629 de 09 de junho de 2017 que dispõe sobre o plano de recuperação 
fiscal do Estado do Rio de Janeiro, e dá outras providências. Este é o primeiro 
plano homologado até novembro de 2017 no Brasil.

8. Iniciado com o acordo, assinado em 26 de janeiro de 2017, o Termo de Com-
promisso para Recuperação Fiscal do Estado do Rio de Janeiro.

9. O que já ocorria por determinação do Supremo Tribunal Federal desde a liminar 
do ministro Luiz Fux na ação civil ordinária nº 2981, em 31 de maio de 2017.

10. PARSONS, 1995, p.245-455 e HOWLETT; RAMESH; PERL, 2013, p.101-219 
(Sobre os cinco estágios do ciclo da política pública). 

11. Devido a limitações de espaço os mais importantes aspectos judiciais estarão 
em outro artigo do Autor.

12. Conflito distributivo, no sentido em que o conceito é usado no presente tra-
balho, engloba qualquer disputa entre grupos ou setores da economia em torno 
da apropriação da maior parcela possível da renda ou riqueza.

13 Agências de avaliação de risco acompanham indicadores de endividamento 
público, de caixa operacional, da relação dívida versus patrimônio líquido, entre 
outros. E atribui, ou não, um selo de “bom pagador” (investment grade). Os 
investidores usam essas notas para avaliar o risco de comprar títulos brasileiros 
– sua queda tende a tornar mais cara a captação de recursos para o governo e, 
indiretamente, para empresas.

14. Relatório de Encerramento – Lei 7976/89. 

15 Art. 5.º Até 31 de dezembro de 1999, os estados, o Distrito Federal e 
os municípios somente poderão emitir títulos da dívida pública no montante 
necessário ao refinanciamento do principal devidamente atualizado de suas 
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obrigações, representadas por essa espécie de títulos, ressalvado o disposto 
no art. 33, parágrafo único, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

16 A Lei Complementar nº 101 de 04 /05/2000 no art. 35 estipulou que ficam 
vedadas novas operações de refinanciamento de dívida, inclusive a mudança das 
condições de dívidas renegociadas no passado.

17. De abril de 2013 a julho de 2015, a Selic aumentou de 7,25% para 14,25% 
e permaneceu neste patamar até agosto de 2016. A partir de outubro de 2016, 
quando a Selic estava em 14%, veio em queda até chegar a 8,25% em setembro 
de 2017.

18. Redação final do projeto de Lei Complementar nº 238-d de 2013.

19. O candidato Marcelo Crivella, apoiado no segundo turno pelo PT, obteve 
3.442.713 votos e ficou com 44,22% dos votos válidos.

20. Os dados são do IBGE e da Receita Federal.

21. Entre 2012 e 2015, foram R$ 22,39 bilhões em empréstimos para o 
estado do Rio. Deste total, 78,6% foram para custear despesas relacionadas  
aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, contratados em 2014 e 2015.  
Relatório do TCE-RJ de 07/02/2017, voto do conselheiro-relator Marco Antonio 
Alencar. 

22. Ocorreram movimentos de protesto a partir de junho de 2013 (Copa das 
Confederações) até a Copa do Mundo em 2014, no Rio de Janeiro, contra gastos 
públicos nas obras para eventos da FIFA, entre outros alvos. Havia pedidos de 
impeachment do governador Sérgio Cabral e de CPI para apurar os gastos com 
a Copa de 2014. Porém, a agenda da dívida do estado não fazia parte das mani-
festações sociais. 

23. Mensagem nº 407, de 25 de novembro de 2014.

24. Os nove partidos que estavam na chapa que elegeu Dilma Rousseff (PT, PMDB, 
PSD, PP, PR, Pros, PDT, PCdoB e PRB) elegeram 304 deputados, 36 a menos do 
que na eleição de 2010. Dos 513 deputados eleitos, 198 estariam no primeiro 
mandato na Casa. A coalizão eleitoral da presidente elegeu 53 senadores, número 
suficiente até para aprovar emendas à Constituição. 

25. A Selic estava em 11,65% a.a. em dezembro de 2014 e em trajetória ascen-
dente até se estabilizar em setembro de 2015 em 14,15% ao ano até setembro 
de 2016 (BANCO, 2017).

26. Programa de Aceleração do Crescimento. Segundo o Tesouro Nacional, o 
orçamento do PAC contou com R$ 57,7 bi em 2014; em 2015, R$ 47, 2 bi; em 
2016, R$ 42 bi. Em 2017, caiu para R$ 19,6 bi.

27. Nota do Reitor da Uerj Ricardo Vieiralves de Castro divulgada no dia 18 de 
dezembro de 2014. 

28. O governo Dilma chegou a chamar essas mudanças de “minirreforma da 
Previdência”.

29. Estudo do IBRE/ FGV mostra que os investimentos das estatais recuaram 21%, 
em termos reais, anulando toda a expansão conquistada nos 5 anos anteriores. 

30. Desde fevereiro de 2014, Cunha articulava um grupo com oito partidos e mais 
de 250 deputados, que era chamado de “blocão”.
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31. EC nº 86 de 17 de março de 2015, que altera os arts. 165, 166 e 198 
da Constituição Federal, para tornar obrigatória a execução da programação 
orçamentária que especifica. O texto obriga o Poder Executivo a executar as 
emendas parlamentares ao Orçamento até o limite de 1,2% da receita corrente 
líquida realizada no ano anterior. 

32. Metade do valor das emendas deverá ser aplicada no setor de saúde.

33. Segundo Joaquim Levy, o impacto da mudança nos indexadores das dívidas 
poderia alcançar, só em 2015, R$ 3 bilhões, montante que deixaria de ser arre-
cadado pela União. 

34. O senador é pai do governador de Alagoas, Renan Filho (PMDB), estado cuja 
dívida pública deve ultrapassar R$ 11 bilhões em janeiro de 2015. 

35. Essa data coincide com a notícia que os deputados do PT votariam contra 
Cunha na Comissão de Ética em processo sobre quebra de decoro parlamentar. 

36. Os partidos aliados, PTB, PSD, PP, PRB, PR, PCdoB e PDT, ficaram cada um com 
um ministério, após a redução e fusão que reduziu o total de cargos ministeriais 
de 39 para 31.

37. Professor adjunto do Instituto de Economia da UFRJ e integrante do Ministério 
de Planejamento entre 2003 e 2013. Barbosa era ministro do Planejamento no 
segundo governo Dilma e crítico do encaminhamento do ajuste fiscal por Joaquim 
Levy. Entre outras diferenças, Levy pressionava pelo envio de um projeto de 
Reforma da Previdência ao Congresso, o que não ocorreu em 2015.

38. Apresentação realizada para governadores em 4 mar 2016.

39. O Dieese estima que 47,9 milhões de pessoas têm rendimento referenciado 
no salário mínimo.

40. Mandados de Segurança (MS) 34023, 34110, 34122, nos quais os estados 
de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Minas Gerais questionam o cálculo dos 
juros a ser aplicado à dívida repactuada com a União.

41. Decreto nº 45.692, de 17 de junho de 2016.

42. Anteriormente, o percentual era de 20%. Seus efeitos são retroativos a 1º de 
janeiro de 2016, conforme o art. 3º da emenda. O DRU anterior estava em vigor 
até dezembro de 2015. 

43. A PEC é discutida e votada em dois turnos, em cada Casa do Congresso, e 
será aprovada se obtiver, na Câmara e no Senado, três quintos dos votos dos 
deputados (308) e dos senadores (49).

44. O Poder Executivo poderá apresentar projeto de lei complementar propondo 
novo critério de correção do limite de despesa para vigorar a partir do décimo ano. 
Mas não é permitido usar a lei de iniciativa do Poder Executivo para, por exemplo, 
abolir os limites ou isentar algumas despesas do cumprimento do limite. 

45. Art. 107, § 1º, I do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da CF, 
previsto na EC nº 95/2016.

46. O Brasil já deixou de pagar compromissos da dívida pública no passado. Isso 
ocorreu, por exemplo, no Plano Collor e na moratória da dívida externa, em 1987. 
Parte da alta taxa de juros paga pelo governo brasileiro é decorrente de calotes 
passados.

47. Emenda proposta pelo l íder do governo, Aloysio Nunes Ferreira  
(PSDB-SP). O projeto foi aprovado na forma de substitutivo do relator, por 55 
votos a 14. 

48. O prefeito Eduardo Paes (PMDB) foi seu principal apoiador e recebeu o apoio 
do ex-governador Sérgio Cabral e do vice-governador atual Francisco Dornelles. 
Este grupo assistiu a apuração da eleição, com o candidato, na casa de Paes. 
Pedro Paulo obteve 16,12% dos votos válidos, ficando em terceiro lugar no primeiro 
turno. No segundo turno não apoiou candidatos.

49. Art. 2º, § 1º, II do projeto original do Executivo.

50. Consoante ao Parecer n° 02/2017/COREM/SURIN/STN/MF-DF, de 14/08/2017, 
os dados são do SICONFI (informação do Poder Executivo, Judiciário e Ministério 
Público). 

51. Eliomar Coelho, Marcelo Freixo, Flávio Serafini, Wanderson Nogueira e Paulo 
Ramos. O deputado Ramos seria expulso do PSOL, mais adiante, por ter votado 
a favor da soltura de Jorge Picciani. 

52. Dr. Julianelli. 

53. A votação do texto substituto ao Projeto de Lei 3.418/17, do Executivo, que 
autoriza aditivos aos contratos de financiamento com a União. Resultado da 
votação: 38 votos favoráveis e dois contrários.

54. A Câmara conclui a votação no dia 27 de abril de 2017 da PL 6787/16, do Poder 
Executivo. Foram 296 votos a favor (62,6%) e 177 votos contrários (37,4%). A 
votação demonstrou forte polarização política-sindical contra o governo Temer, cuja 
coalizão de apoio na Câmara obteve a mais importante vitória desde a aprovação 
da EC nº 95/2016.

55. Texto original do projeto enviado pelo Executivo: “A contribuição a que se refere 
o art. 14, inciso I, desta Lei será devida pelos servidores públicos estatutários, 
ativos e inativos, do estado do Rio de Janeiro, suas autarquias e fundações, vincu-
lados ao plano financeiro e ao plano previdenciário, bem como pelos beneficiários 
de pensão por morte de servidor público estadual estatutário sob a alíquota de 
14% (quatorze por cento) passando, a partir do nonagésimo dia após a data de 
entrada em vigor desta Lei, a ser arrecadada a favor do Rioprevidência e a compor 
suas receitas.”

56. Resolução nº 1 do Ministério da Fazenda/Conselho de supervisão de regime 
de recuperação fiscal. DOU de 06/09/2017 (nº 172, Seção 1, pág. 20).

57. O pagamento não seria feito no décimo dia útil. Havia na época pagamentos 
atrasados em relação a maio, junho, julho de 2017 e o 13º salário de 2016.

58. Este texto foi concluído no último fim de semana de novembro de 2017. É 
baseado em uma pesquisa, em andamento, bastante ampla que envolve a atuação 
do Judiciário em detalhe.

59. O relatório e voto do desembargador federal Abel Gomes está disponível 
em: http://www10.trf2.jus.br/portal/wp-content/uploads/sites/28/2017/11/ 
medida-cautelar.pdf

60. Ao todo 74 pessoas respondem a processos na primeira instância da Justiça 
Federal (7ª Vara Criminal) por atividades investigadas em desdobramentos da 
Operação Lava-Jato. 
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O 
presente ensaio exa -
mina a atual conjun-
tura político-consti-
tucional, a partir de 
uma interpretação 

das relações entre o Poder Judiciário, de 
um lado, e o Poder Executivo e o Legisla-
tivo. Ele começará buscando descrever 
a dinâmica de um movimento que aqui 
vou chamar de “Revolução Judiciarista”. 
Argumento que, iniciada na academia 
jurídica na década de 1990 como um 
fenômeno doutrinário-ideológico, essa 
“revolução” evoluiu na década seguinte 
voltada para legitimar a judicialização da 
política e a atuação política dos opera-
dores jurídicos. 

Expressão suprema do processo 
de desprestígio da política profissional, 
as jornadas de 2013 potencializaram a 
transformação da “Revolução Judiciaris-
ta” ainda encubada em aberta. Uma vez 
que o governo Dilma e a classe política 
não foram capazes de dar resposta à 
frustração da população ali manifestada, 
a “revolução” ganhou corpo através das 
ações da Operação Lava Jato, apoiadas 
pela Procuradoria Geral da República, 
liderada por Rodrigo Janot com a chan-
cela do Supremo Tribunal Federal. 

O ativismo judiciário, ou judiciaris-
mo, expresso pela Lava Jato, passou 
a representar, aos olhos da população 
frustrada, uma resposta para promover 
a renovação das práticas políticas – res-
posta que, por óbvio, projetou os pró-
prios juízes e promotores como novos 
atores políticos, na medida mesma em 
que “cassavam” políticos profissionais 
acusados de corrupção. 

Este pequeno ensaio terá cinco 
partes. A primeira procurará esclarecer 

a ação dos atores jurídicos a partir da 
crença por eles compartilhada de que 
estariam a promover na política brasilei-
ra a ansiada renovação por meio de uma 
espécie de “Revolução Judiciarista”. A 
segunda parte caracterizará o fenôme-
no do “tenentismo togado” como uma 
vanguarda que, em nome da sociedade 
civil, se investiu do objetivo de regene-
ração da atividade política, corrompida 
por representantes “carcomidos” pela 
corrupção. A terceira seção tentará 
esboçar os traços gerais do pensamento 
político ou ideológico da Revolução 
Judiciarista, tomando como paradigma 
a produção intelectual do professor Luís 
Roberto Barroso. 

Por fim, descreverei os aconteci-
mentos políticos a partir das ações 
dos protagonistas na cúpula do poder 
desde que o Senado Federal confirmou 
o afastamento de Dilma Rousseff da 
presidência da República até outubro 
deste ano. Concluirei que, depois do 
impeachment, a oligarquia parlamentar 
comandada pelo presidente Michel Te-
mer conseguiu resistir e escapar da fase 
radical ou “jacobina” da revolução, que 
parece ter alcançado os seus limites. Por 
fim, lembro que o ensaio busca examinar 
as ações políticas à luz dos discursos 
dos atores, como forma de compreender 
suas atitudes e o modo por que eles as 
justificam no debate público. 

umA revolução judiciAristA:  
o “tenentismo togAdo”

O terremoto político começou nas 
chamadas jornadas de 2013 que, tendo 
por estopim a insatisfação com a má 
qualidade dos serviços públicos e os 
gastos do governo federal com a Copa 

do Mundo que seria realizada no ano se-
guinte, mobilizaram milhões de pessoas 
em todo o país. As jornadas cristalizaram 
uma percepção difusa de ilegitimidade 
do sistema político que datava de pelo 
menos uma década. Iniciada pouco 
depois, a Operação Lava Jato serviu aos 
insatisfeitos para confirmar o alegado 
apodrecimento do sistema, dando rostos 
visíveis aos agentes judiciários empe-
nhados no papel de liderar o processo 
de sua regeneração, através do combate 
aos corruptos e seu expurgo da política, 
em nome da moralidade administrativa. 

O ressurgimento de um conser-
vadorismo de tipo reacionário; o sen-
timento de exaurimento da situação 
petista; o desmentido das promessas 
de campanha pela presidente Dilma no 
dia seguinte ao de sua difícil reeleição, 
diante do reconhecimento da pior crise 
econômica da história, criaram um ver-
dadeiro vácuo de legitimidade política 
que tornou possível sacudir os alicerces 
de instituições que até a véspera se 
julgavam de grande estabilidade. 

Na tentativa de tornar legíveis os 
embaralhados e dramáticos aconteci-
mentos, os diferentes segmentos do 
espectro político-ideológico mobiliza-
ram categorias e esquemas teóricos 
extraídos de suas tradições intelectuais, 
à luz de seus respectivos imaginários 
históricos. Para a parte hegemônica da 
esquerda, especialmente a que se via 
apeada do poder por um impeachment 
percebido como golpe, o Brasil estaria 
experimentando uma contrarrevolução 
no sentido leninista ou trotskista. En-
tende-se, aí, que a revolução teria sido 
aquela promovida ao longo dos 12 anos 
de governos petistas, cujos importantes 
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avanços sociais e subsequente avanço 
no sentido igualitário teria suscitado a 
reação dos setores conservadores da 
sociedade. Estes, por sua vez, teriam 
recorrido ao golpe. 

Essa leitura do turbulento processo 
político como uma contrarrevolução é 
endossada pelos setores conservadores, 
ou seja, comprometidos com a defesa 
dos valores tradicionais atingidos por 
aquelas políticas e seus discursos le-
gitimadores. A diferença entre as duas 
leituras reside no fato de que a categoria 
de contrarrevolução é lida pelos conser-
vadores como algo positivo e desejável, 
tanto quanto ela aparece nos escritos 
do Burke tardio ou de reacionários as-
sumidos como De Maistre ou de Bonald. 

Em outras palavras, como uma 
saudável reação do bom senso contra 
o radicalismo que, artificialmente mo-
bilizado por uma minoria de esquerda, 
estaria subvertendo a boa e velha ordem 
tradicional brasileira. Por aí se entende a 
centralidade do golpe de 1964 no imagi-
nário histórico de ambos os segmentos, 
que leem os acontecimentos na chave 
de um eterno retorno. 

Há um terceiro setor da sociedade, 
porém, intermediário, para quem não 
estaríamos vivendo uma contrarrevo-
lução, e sim uma revolução. No seu 
imaginário histórico, os acontecimentos 
atuais não se assemelham a 1964, mas 
à revolução de 1930, e são promovidas 
por ela mesma, se autorretratada como 
uma classe média idealista, progressis-
ta e civicamente orientada. O conceito 
de revolução é aqui mobilizado em 
chave liberal, à maneira iluminista de um 
abade Sieyès, isto é, como um processo 
de ampla transformação promovido 

por uma sociedade civil cansada de 
privilégio e impunidade. Encabeçada por 
uma vanguarda de heróis, como foram 
outrora tenentes como Juarez Távora 
e Eduardo Gomes, que se levantaram 
contra a República Velha, a nova revo-
lução de 1930 encontraria seus heroicos 
portadores em juízes como Sérgio Moro 
e promotores como Deltan Dallagnol. 

A Operação Lava Jato é percebida 
como uma nova Coluna Prestes encar-
regada de varrer a politicagem, se não 
mais a golpes de metralha, pelo menos 
de vazamentos, delações premiadas e ri-
gorosas condenações judiciais. Por essas 
características, o terremoto constituiu 
uma verdadeira “Revolução Judiciarista”. 
Emprego a expressão aqui em sentido 
amplo, levando em consideração o fato 
de seus protagonistas pertencerem aos 
órgãos da justiça e por acreditarem lhes 
caber regenerar um sistema corrompido 
por uma classe política profissional que o 
exploraria em próprio proveito. 

A
o contrário do que se 
pode imaginar, o judi-
ciarismo é fenômeno 
antigo no Brasil. Tem 
inspiração no papel de 

guardião da constituição exercido pela 
Suprema Corte dos Estados Unidos, 
descrito e divulgado por clássicos 
como Tocqueville e James Bryce. Ele 
aflorou entre nós com a República e a 
criação do Supremo Tribunal Federal, 
encarregado de arbitrar as contendas 
entre os poderes políticos e garantir os 
direitos fundamentais. Liderado por Rui 
Barbosa desde o começo do regime, 
contra a ditadura do marechal Floriano 
Peixoto, e encampado por ministros do 

Supremo Tribunal, como Pedro Lessa, o 
judiciarismo tornou-se a partir da presi-
dência Hermes da Fonseca (1910-1914) 
um discurso de combate ao establish-
ment da República Velha, cujo modelo 
político oligárquico baseado na Política 
dos Governadores era diuturnamente 
denunciado pelos bacharéis. 

O judiciarismo se caracterizava pela 
defesa do Poder Judiciário como um 
sucedâneo do poder moderador monár-
quico, capaz de garantir, por intermédio 
da jurisdição constitucional, o primado 
do Estado de direito democrático contra 
as veleidades oligárquicas ou autoritá-
rias do regime. Foi nessa condição que 
o judiciarismo legitimou o movimento 
tenentista e a Revolução de 1930 na 
década de 1920. Como seu discurso 
de acentuados contornos éticos, em 
torno da ideia de uma república liberal 
e civicamente mobilizada, o judiciarismo 
tornou-se uma vertente poderosa dentro 
do liberalismo brasileiro, reverberando 
nas décadas posteriores na luta dos 
bacharéis liberais contra o autoritarismo 
do Estado Novo e do regime militar. 

Basta lembrar aqui os bacharéis da 
antiga União Democrática Nacional (como 
Afonso Arinos, Bilac Pinto e Aliomar 
Baleeiro) e do velho Partido Socialista 
Brasileiro (como Evandro Lins e Silva, 
Hermes Lima, João Mangabeira). Mas 
o judiciarismo não prosperou porque 
sofreu a concorrência desleal, no papel 
de herdeiro do Poder Moderador, das 
Forças Armadas. O ambiente favorável 
à afirmação do discurso judiciarista só 
se delineou na década de 1990, devido 
à desmoralização do conservadorismo; o 
generoso desenho institucional da Consti-
tuição de 1988; a massificação do ensino 
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jurídico e a valorização das corporações 
judiciárias, no que tange às suas carreiras 
e salários, atribuições e competências. 
A ascensão dos novos atores judiciários 
foi, por fim, coroada pelo advento do 
neoconstitucionalismo como filosofia e 
hermenêutica jurídicas e abençoada por 
parte da sociologia do direito.

O papel desempenhado pelos juízes e 
promotores, na qualidade de portadores 
da Revolução Judiciarista, só pode ser 
adequadamente compreendido na medi-
da em que se entenda o espaço significa-
tivo que as “vanguardas modernizadoras” 
possuem na cultura política brasileira. 
Em todas as épocas de crise do sistema 
político-constitucional, sempre que se 
acreditou difusamente que a classe polí-
tica se tornou obstáculo ao progresso do 
país, houve espaço para a emergência de 
novos personagens, investidos do papel 
de vanguarda regeneradora da república. 
Há o tecnocrata apartidário e patriota, 
engenheiro ou médico; há o bacharel ou 
o jurista liberal ou libertário, geralmente 
constitucionalista ou penalista; há o 
militar positivista, etc. 

Nos últimos 15 anos surgiu uma 
categoria nova, a do juiz e a do promotor 
de justiça que, encrustados no Estado, 
entendem dever agir no sentido de com-
bater a impunidade política, respondendo 
apenas à própria consciência iluminada 
pela Constituição. Por seu perfil ideoló-
gico e motivações, os “novos tenentes” 
são bacharéis ilustrados que, no pas-
sado, teriam sido atraídos pela carreira 
política propriamente dita. Diante das 
dificuldades opostas pela atual massifi-
cação da política, com seu “baixo nível”, 
porém, esses bacharéis julgaram mais 
cômodo e eficaz operarem de dentro do 

próprio Estado, através das instituições 
e instrumentos judiciários criados pela 
Constituição de 1988 e fortalecidos no 
curso das décadas seguintes. 

Oriunda geralmente da classe média, 
legitimados intelectualmente pela apro-
vação em concurso público, e legalmente 
pelo papel de representantes funcionais 
da sociedade civil, esses promotores e 
juízes têm verdadeira ojeriza à política 
profissional, especialmente os ocupan-
tes de cargos legislativos. Vistos como 
pragmáticos, incultos e mal-intenciona-
dos, os políticos profissionais viveriam 
exclusivamente da exploração de um 
eleitorado pobre e ignorante, desprezan-
do as aspirações cívicas da sociedade 
civil, entendida como “classe universal”. 
Imbuídos de um idealismo constitucional, 
os novos tenentes desejam regenerar a 
“pureza” das instituições constitucionais 
de 1988, corrompidas pelos políticos 
“carcomidos”. 

o pensAmento político dA “revolução 
judiciAristA”

O pensamento político da “Revo-
lução Judiciarista” encontra um bom 
termômetro na obra de Luís Roberto 
Barroso, professor de direito consti-
tucional da UERJ e hoje ministro do 
Supremo Tribunal. Trata-se de um 
kantiano assumido, que acredita em 
um processo histórico de avanço ci-
vilizacional e aposta no judiciarismo, 
exercido por meio da hermenêutica 
neoconstitucional, como instrumento 
de superação do atraso nacional. Como 
uma espécie de Rui Barbosa redivivo, 
Barroso cedo apostou na revitalização 
do direito constitucional como disciplina, 
convertendo-o em instrumento prático 

voltado para promover a concretização 
de valores constitucionais como os 
direitos humanos e a democracia liberal. 

Essa revitalização passava pela nova 
hermenêutica jurídica chamada doutrina 
da efetividade da Constituição, depois 
superada ou alargada pela recepção do 
chamado neoconstitucionalismo. Essa 
nova hermenêutica passou a tratar prin-
cípios constitucionais como regras cuja 
aplicação, devido aos seus enunciados 
relativamente vagos, facultariam ao juiz 
decidir em certos e determinados casos 
valendo-se de uma discrionariedade 
ampla, orientada por valores políticos 
éticos e comunitários. 

O direito constitucional, manejado 
pelas lentes do neoconstitucionalismo, 
teria por fim reconstruir a República 
brasileira contra seus males seculares. 
Investido da condição de juiz consti-
tucional, ele guarda a esperança de 
que o Supremo Tribunal, sob o seu 
comando ou inspiração doutrinária, se 
transforme em agente privilegiado da 
revolução regeneradora, funcionando, 
em suas próprias palavras, como uma 
“vanguarda iluminista” encarregada de 
“empurrar a história”. 

Do ponto de vista político, Barroso é 
um “neoliberal progressista”: revela-se 
tão simpático às reformas de Estado 
promovidas por Fernando Henrique 
Cardoso quanto aos programas sociais 
e às políticas de defesa das minorias 
adotadas pelo Partido dos Trabalhado-
res. Em seu diagnóstico das causas do 
retardo brasileiro, ele parte das inter-
pretações anti-iberistas elaboradas por 
liberais como Sérgio Buarque de Holanda, 
Raymundo Faoro e Roberto da Matta. 
Contra os efeitos nefastos da coloniza-
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ção – patrimonialismo, estatismo, falta 
de ética e desigualdade perante a lei -, 
Barroso defende emancipar o mercado e 
a sociedade civil do estatismo, renovar as 
universidades públicas pelo financiamen-
to privado, acabar com a impunidade dos 
ricos pela restrição à liberdade depois do 
segundo grau de jurisdição, e a dos polí-
ticos, pela restrição do foro privilegiado; 
reduzir as desigualdades raciais, sociais 
e de gênero; reformar o sistema político 
pela introdução do semipresidencialis-
mo, do voto distrital misto e do fim das 
coligações nas eleições proporcionais.

C
omo seria de se esperar, 
a difusão da doutrina 
neoconstitucionalista 
ou, pelo menos, de uma 
certa interpretação dela, 

obteve entusiástica repercussão dentro 
das corporações judiciárias. A doutrina 
da efetividade e o neoconstitucionalismo 
puseram a Constituição no centro do sis-
tema jurídico, autorizaram os operadores 
jurídicos a se orientarem politicamente 
e promoveram uma revolução intelec-
tual a partir da academia, que dali se 
propagou às procuradorias de justiça e 
aos tribunais. 

Os livros de direito constitucional 
viraram verdadeiros tratados de herme-
nêutica eivados de judiciarismo, girando 
basicamente em torno da fundamenta-
ção doutrinária dos direitos fundamen-
tais e na descrição das atribuições do 
Ministério Público, do Judiciário e da 
Defensoria Pública. A parte dedicada a 
explicar as atribuições e funcionamento 
dos outros poderes, especialmente o 
Legislativo, praticamente desapareceu. 

A desmoralização da classe política 

gerada pela degeneração do presiden-
cialismo de coalizão e pelo emprego 
generalizado da corrupção como meio 
de governo criaram a partir de 2013 o 
ambiente propício para que muitos ope-
radores jurídicos, já habituados desde a 
interferir nas políticas públicas pela judi-
cialização da política, decidissem alterar o 
modus operandi da Justiça para promover 
a investigação e prisão dos próceres do 
regime, a fim de refundar a república com 
base nos princípios republicanos e demo-
cráticos consagrados na Constituição. 

Começou então a “Revolução Ju-
diciarista” que, a partir da Operação 
Lava-Jato, cujos personagens – como 
o procurador Deltan Dallagnol e o juiz 
Sérgio Moro teriam participação nada 
desprezível no processo de impeachment 
de Dilma Rousseff e de incriminação 
pública do ex-presidente Lula. 

Mas esse protagonismo teria sido 
impossível sem a chancela do Supremo 
Tribunal Federal e o apoio decidido do ex-
-Procurador Geral da República, Rodrigo 
Janot. Deposta a situação petista, o 
Procurador-Geral voltou-se agressiva-
mente contra a oligarquia peemedebista 
que se apoderou da presidência da 
República, buscando desalojar de seus 
postos, como criminosos, ministros de 
Estado, os presidentes da Câmara dos 
Deputados e do Senado e o próprio 
presidente da República. Começou então 
a fase, digamos, jacobina da Revolução, 
de que farei aqui um breve inventário. 

A ArticulAção dA resistênciA Ao 
judiciArismo depois do impeAchment

A oligarquia peemedebista e seus 
aliados que assumiram o poder depois 
da queda de Dilma Rousseff têm se 

mostrado infinitamente mais hábeis na 
contenção da Revolução Judiciarista. 
Cedo perceberam que o tenentismo 
togado da Lava Jato só prosperava 
pelo endosso da Procuradoria Geral da 
República e chancelado pelo Supremo 
Tribunal Federal. 

O ponto alto da Revolução Judicia-
rista havia sido a remoção de Eduardo 
Cunha da presidência da Câmara, arti-
culada por personagens como Janot, 
Teori Zavascki e Edson Fachin. De modo 
que em dezembro de 2016 aconteceu 
o primeiro tropeço do judiciarismo 
revolucionário quando idêntica medida, 
tomada contra o presidente do Sena-
do, Renan Calheiros, trombou com a 
resistência da Câmara Alta. Diante do 
receio de desobediência à sua decisão, 
porque desprovida de força material 
para se fazer obedecer, o pleno do 
Supremo recuou da liminar concedida 
pelo ministro Marco Aurélio. Decidiu 
contraditoriamente que a decisão que 
valera para remover Eduardo Cunha não 
valia para remover Renan. 

O argumento da “razão de Estado” da 
estabilidade passou a ser desde então 
empregado pela oligarquia para refrear 
o ativismo judiciário ou judiciarismo exa-
cerbado. O objetivo era estabilizar Michel 
Temer na presidência, que a assumira 
com o objetivo justamente de proteger 
a oligarquia política dos expurgos judiciá-
rios. A “razão de Estado” passava sobre-
tudo por defender a estabilidade como 
meio indispensável de superação da crise 
econômica, pela adoção de medidas 
como a fixação de um teto de gastos, 
da reforma trabalhista e da previdência. 
Haja vista que tais reformas dependiam 
de aprovação pelo Congresso, alegou-se 
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que a manutenção de Renan Calheiros na 
presidência do Senado era indispensável 
ao projeto de emenda constitucional que 
estabelecia o teto de gastos. Começou 
então o processo de desmoralizar o Su-
premo perante a opinião pública.

Foi assim que Michel Temer apro-
veitou a onda conservadora para resistir 
em nome de ordem e da estabilidade ao 
liberalismo dos judiciaristas. Essa atitude 
veio acompanhada de diversas providên-
cias voltadas para dividir as forças que 
apoiavam a “Revolução Judiciarista” e 
alterar a correlação de forças junto à 
sociedade, à Procuradoria e ao Supremo 
Tribunal. Tais medidas foram facilitadas 
pelo fato de que a impopularidade de seu 
governo autorizava Temer a fazer o que 
bem entendesse, sem pruridos morais ou 
de satisfação à opinião pública. No que 
diz respeito às forças socioeconômicas, 
Temer passou a acenar com a possibi-
lidade de empregar sua ilegitimidade e 
impopularidade para aprovar as reformas 
econômicas desejadas pelos economis-
tas ortodoxos e pelo empresariado. 

A partir dessa perspectiva, a oligar-
quia passou a apresentar o judiciarismo 
como grave empecilho à aprovação das 
reformas e subsequente recuperação 
da economia. No que diz respeito à 
correlação de forças no Supremo, 
houve duas mudanças apreciáveis. Em 
primeiro lugar, a indicação do então 
ministro da Justiça e ex-chefe da polícia 
paulista, Alexandre de Moraes, para a 
vaga aberta pela inopinada morte de 
Teori Zavascki, em fevereiro, sinalizou de 
modo iniludível que a oligarquia estava 
disposta a nomear juízes abertamente 
conservadores e governistas para bre-
car o avanço do judiciarismo. 

o inimigo dA “revolução judiciAristA”
Em segundo lugar, e tão importante 

quanto, a oligarquia conseguiu o inesti-
mável apoio do ministro Gilmar Mendes, 
que se colocou como principal inimigo 
da “Revolução Judiciarista” e buscou, 
desde então, desmoralizá-la em todos 
os seus pronunciamentos públicos. 
Seu primeiro e maior serviço prestado 
à oligarquia peemedebista foi o de, na 
qualidade de presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral, evitar a cassação da 
chapa eleitoral vencedora nas eleições 
de 2014, já anunciada pelo ministro 
relator do processo, Herman Benjamin, 
e que implicaria desalojar Temer do 
Palácio do Planalto. O mesmo realismo 
(ou cinismo) que não coibira Temer de 
nomear o próprio ministro da Justiça 
para o Supremo, a fim de embarreirar 
as ações dos ministros daquela Corte, 
também não o coibiu de nomear, para 
o Tribunal Eleitoral, juízes de antemão 
comprometidos com sua absolvição. 

T
ambém o novo ministro da 
Justiça, Torquato Jardim, 
vinha expressamente com 
a missão de desatarraxar 
os parafusos da Lava Jato 

na Polícia Federal, promovendo oportu-
namente a mudança do diretor-geral e 
contingenciando verbas que mantives-
sem a Lava Jato funcionando na mesma 
velocidade. A estratégia de Temer era a 
de ganhar tempo, sobrevivendo até que 
o mandato de Janot encerrasse, que a 
economia se recuperasse e, pela melho-
ria do ambiente político, ele pudesse ter 
a esperança de concluir o mandato sem 
ir para a cadeia no dia seguinte. 

Outro ponto fundamental a ser 
atacado na operação abafa movida pela 
oligarquia política contra o judiciarismo 
foi resistir ao movimento em curso no 
Supremo, em ação relatada pelo ministro 
Barroso, no sentido de restringir o alcan-
ce do foro privilegiado, tornado símbolo 
dos privilégios jurídicos da classe política 
e sinônimo de impunidade penal. 

O Congresso Nacional correu para 
promover a tramitação de um projeto 
de emenda constitucional destinada 
a acabar com o foro privilegiado para 
todas as autoridades. Aqui também a 
hipocrisia reinou sem peias, porque a 
proposta, apresentada como satisfação 
à opinião pública, não passava de tenta-
tiva de intimidar a corporação judiciária a 
provarem do mesmo “remédio republica-
no”, já que também teria suprimido seu 
privilégio de foro. 

Percebendo que a maioria dos 
ministros do Supremo apoiaria Barroso 
na restrição do foro, em decisão que 
poderia ser proferida antes do julga-
mento referente à cassação da chapa 
no Tribunal Superior Eleitoral ou que a 
ameaça ao Judiciário em forma de PEC 
passasse do Senado para a Câmara, 
o governo recorreu aos préstimos do 
ministro Alexandre de Morais. Ele teve, 
então, a oportunidade de mostrar ao que 
viera: pediu vista para adiar a decisão. 

Para compensar a molecagem, os mi-
nistros “revolucionários” anteciparam o 
voto favorável à restrição do foro Carmen 
Lucia, Rosa Weber, Marco Aurélio. A 
crescente divisão do STF acerca dos ru-
mos a serem tomados ou dos endossos à 
atuação de Janot, avolumadas pela atua-
ção deletéria de Gilmar Mendes como 
ator abertamente político, começaram 
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a surtir o efeito desejado pela oligarquia: 
desacreditar o judiciarismo. 

Ao mesmo tempo, os setores con-
servadores e liberais mais à direita 
começaram a falar na necessidade de 
uma nova Constituinte, a começar pelo 
Pouco depois, em um “Manifesto à Na-
ção”, publicado pelos juristas Modesto 
Carvalhosa, Flávio Bierrenbach e José 
Carlos Dias, a 9 de abril de 2017, seus 
subscritores proclamaram também a ne-
cessidade de uma nova Constituição. No 
dia seguinte, foi a vez do professor Simon 
Schwartzman entrar na discussão, dando 
respeitabilidade acadêmica à discussão. 

Diante da articulação dos setores 
conservadores contra o judiciarismo 
revolucionário, de que era ele, afinal, o 
comandante-em-chefe, Janot divulgou 
em meados de maio a delação dos 
donos da JBS e, com ela, a famosa gra-
vação em que o presidente da República 
sublinhava a necessidade de continuar a 
subornar Eduardo Cunha na cadeia para 
impedi-lo de fazer delação premiada. 

Uma vez que a articulação oligár-
quica avançava a olhos vistos, Janot 
calculou que a divulgação da delação e 
do áudio provocaria uma reação de tal 
ordem junto à imprensa, ao público e 
ao meio político, que obrigaria Temer a 
renunciar ou reverteria a tendência dos 
ministros cooptados por Gilmar Mendes 
no Tribunal Superior Eleitoral no sentido 
de evitar a cassação da chapa que o 
elegera vice-presidente da República.

Pela derrubada de Temer, Janot es-
perava ainda assegurar a continuidade 
do movimento “revolucionário” pela 
escolha de seu favorito, Nicolao Dino, 
como seu sucessor na Procuradoria 
Geral da República, por parte de quem 

viesse a ocupar a poltrona presidencial. 
Mas a jogada não deu certo. 

A despeito do apoio à renúncia que 
lhe emprestaram órgãos da imprensa 
liberal, como a Rede Globo e a Folha de 
São Paulo, Temer revelou uma resiliência 
digna de baratas em invernos nucleares. 
A oligarquia acabou por ficar de seu 
lado, depois de dois dias de profunda 
incerteza; da mesma forma, o establish-
ment socioeconômico interessado em 
preservar um presidente impopular, cuja 
fragilidade o obrigava a comprometer-se 
com uma agenda retrocessiva que outro 
em seu lugar não seria capaz de abraçar 
com tanto empenho. 

O resultado foi que, poucos dias 
depois, a despeito da abundância de 
provas de irregularidades eleitorais, 
Gilmar Mendes conseguiu garantir a ab-
solvição da chapa presidencial vitoriosa 
em 2014, no curso de uma sessão que, 
pelas características que assumiu, foi 
uma escancarada fraude judiciária. O 
emprego, mais uma vez, do argumento 
da razão de Estado para justificar a ab-
solvição de Temer, contra todas as pro-
vas, jurisprudência e doutrina, tiveram o 
efeito adicional de também desmoralizar 
a Justiça Eleitoral do Brasil. 

De perfil político, comprometido 
com a agenda oligárquica conservadora, 
mal disfarçada pelo abraço oportunista 
do discurso garantista, Gilmar Mendes 
tornou-se no Supremo Tribunal Federal 
a nêmesis de Luís Roberto Barroso. 
Se este age conforme um idealismo 
liberal, orientado por valores de liber-
dade e progresso, aquele passou a agir 
ostensivamente conforme um realismo 
conservador, norteado pelos valores da 
ordem e da estabilidade. 

Em contraposição ao relativo come-
dimento e cordialidade de Barroso, com 
sua indisfarçável aversão aos políticos 
profissionais, Gilmar Mendes age de 
forma truculenta e desassombrada, 
ao arrepio da Lei Orgânica da Magis-
tratura. Negocia abertamente seus 
compromissos políticos, frequenta o 
Palácio do governo para trocar ideias 
com Temer, fala fora dos autos, intimida 
colegas e promotores, e dá declarações 
políticas cínicas, como aquela, referente 
à portaria que afrouxou o combate ao 
trabalho escravo. 

Por fim, em aliança com colegas 
como Ricardo Lewandowski e Dias To-
ffoli, notoriamente ligados ao establish-
ment petista alvejado pelo judiciarismo, 
Gilmar firmou seu império na segunda 
turma do Supremo Tribunal. Esta pas-
sou a se opor abertamente à primeira, 
liderada por Barroso, pautando-se por 
uma política de condenação aberta 
dos métodos adotados pela Revolução 
Judiciarista, na qual seus argumentos 
conservadores se unem ao discurso 
garantista dos demais colegas contra 
o ministro Edison Fachin. 

Por outro lado, seria de se imaginar 
que a maioria de seus colegas resolves-
se em algum momento dar um basta ao 
processo de desmoralização contínua 
da magistratura promovido por Gilmar 
Mendes. No entanto, tudo debalde. Em-
bora acreditem que a postura de Gilmar 
seja deletéria, não abririam precedente 
para que pudessem ser eles mesmos 
questionados pelos pares amanhã. 
Nada de novo nas tradições nacionais. 
Como diria um dos nossos pais da pá-
tria, o visconde do Uruguai: “Assim está 
o país, e assim é o sistema”.
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o termidor ou esfriAmento dA 
revolução judiciAristA

Desde junho, portanto, desenhou-se 
a perspectiva do Termidor, ou seja, do 
esfriamento da Revolução Judiciarista. 
A oligarquia passou a atacar o ativismo 
judicial e o tenentismo togado, não pe-
los motivos certos, mas pelos errados. 
Atacaram os excessos do neocons-
titucionalismo, da jurisprudência dos 
princípios, etc., não para reequilibrar o 
sistema ou acabar com a “vanguarda 
iluminista” do ministro Barroso, mas 
para preservar seus privilégios através 
do formalismo hermenêutico e de 
juízes compadres. A oligarquia desistiu 
de manter as aparências de apoio às 
medidas de combate à corrupção e 
assumiu de forma desassombrada que 
o seu único propósito é o de sobreviver, 
lançando mão de todos os meios de 
poder ao seu alcance. 

Da mesma forma, depois do episódio 
da JBS, o governo e seus aliados arre-
gimentaram uma teia de advogados e 
juristas encarregados de desautorizar, 
criticar e resistir a tudo o que viesse 
de Janot, a fim de desmoralizá-lo e 
criar narrativas contrárias, de abusos, 
calúnias, violações da lei, etc. Estejam 
certos de que em breve também não 
cumprirão decisões do plenário do STF 
que entendam inconstitucionais. A tática 
passou a ser a de desmoralizar os juízes 
e promotores que apoiarem medidas 
contra o presidente, ministros de Estado, 
deputados e senadores. 

O último episódio, em que se buscou 
arredar Aécio Neves do Senado, em 
caso semelhante ao de Renan Calheiros, 
revelou em definitivo os limites do po-
der do Supremo, que pela segunda vez 

consecutiva não conseguiu repetir o pre-
cedente da prisão do Delcídio Amaral. O 
Senado e a Câmara, aliás, já sinalizaram 
por diversas vezes ao longo do ano que, 
no que diz respeito ao mandato de seus 
membros, poderão se recusar a cumprir 
decisões do Supremo Tribunal, postura 
que fatalmente convida os ministros 
daquela Corte a uma postura de maior 
contenção. 

Por fim, até agora, a nomeação de 
Raquel Dodge para a PGR tem confir-
mado a escolha providencial de Temer, 
não tendo ela revelado qualquer espírito 
jacobino, parecendo comprometida 
com a tese da razão de Estado em que 
a oligarquia se escudou para resistir à 
“revolução”. 

E
nquanto isso, Gilmar e 
seus aliados continuam 
a brandir argumentos, 
ora de razão de Estado, 
ora de garantismo, para 

desrespeitar ou reverter decisões do 
Supremo tomadas sob a inspiração de 
Barroso, destinadas a combater a impu-
nidade dos políticos, como a restrição 
do foro privilegiado e a execução auto-
mática da sentença criminal depois da 
segunda instância. Também a bancada 
evangélica passou a intimidar o Supremo 
com projetos destinados a submeter a 
referendo do Congresso suas decisões 
“iluministas” relativas a costumes, 
como o aborto ou o casamento gay, 
ou que confiram às igrejas legitimidade 
processual de questionar judicialmente 
suas decisões. Em síntese, o avanço do 
judiciarismo liberal a título de combater 
a corrupção, causando severas baixas 
no establishment político, gerou forte 

reação dos setores por ele prejudicados 
tanto à direita como à esquerda. 

conclusão
Com a reação liderada por Gilmar 

Mendes no Supremo Tribunal e a queda 
do Janot da condição de Procurador 
Geral da República, a “Revolução Ju-
diciarista” entrou definitivamente no 
seu Termidor. O paralelo histórico com 
os acontecimentos franceses pode a 
mais de um título ser útil. É de bom 
alvitre recordar que, a exemplo do 
atual, o governo do diretório que as-
sume durante o Termidor, responsável 
pelo sufocamento do jacobinismo, é 
marcadamente empulhador, covarde 
e corrupto. E que, embora fatigada de 
tantos ódios, perseguições e denúncias, 
nem por isso a opinião pública desistiu 
de querer “Justiça”, ou seja, consolidar 
as conquistas da Revolução. 

Tudo bem pesado, corremos o risco 
de que, das eleições presidenciais do 
ano que vem, saia o nosso 18 Brumário, 
com seu respectivo Napoleão Bonapar-
te, ou seja, um homem forte com dis-
curso de união nacional, cuja autoridade 
carismática consolidará de modo ordeiro 
as conquistas da “revolução”. Isto, claro, 
se a história realmente se repetir, como 
farsa ou realidade, como diria um velho 
barbudo, cujo nome esqueci. Da nova 
configuração que sairá das próximas 
eleições dependerá, pois, o destino da 
“Revolução Judiciarista”. 

Professor do Instituto de Estudos Sociais e Políti-
cos (IESP-UERJ) e pesquisador da Fundação Casa 
de Rui Barbosa (FCRB)
clynch@iesp.uerj.br

SUpReMacIa



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

169outubro•novembro•dezembro 2017



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

170 hIgIenIzaçãO

abccapitalgroup.com.br

UM DOS ATRIBUTOS DE INTELIGÊNCIA É A BUSCA DE 

SOLIDEZ E  SEGURANÇA PARA O PATRIMÔNIO.

O ABC CAPITAL GROUP ESTÁ CAPACITADO PARA 

GERÊNCIAR OS SEUS RECURSOS DE FORMA RENTÁVEL E 

COM A MAIOR EFICIÊNCIA DO MERCADO.

O ABC Capital Group parabeniza a Insight-Inteligência pelos seus 20 anos.



171outubro•novembro•dezembro 2017

Os artigos que seguem foram escritos com uma finalidade: mastigar o futuro. Os autores 
convidados para abocanhar o porvir, todos notórios, contribuem com proposições, perplexidade, 
otimismo, incômodo, indignação e o consenso de que o país não está pronto ainda para 
atravessar a janela do amanhã. A diversidade, a riqueza de detalhes e o vigor das exposições 
vão até o limite que a espessa cortina de névoas permite. Eles tracejam contornos no horizonte. 
Não estamos cegos; ainda que se enxergue apenas o sombreado, há formas, há lucidez e há 
vida. Os escribas Passos, Dauster, Levy, Conceição, Maia, Falcão e Viegas praticam nas páginas 
a seguir a antropofagia do póstero. Devoram e expelem o Brasil vindouro. Uma contribuição e 
tanto para esta edição comemorativa dos 20 anos de Insight-Inteligência.
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O Brasil deve rever radicalmente a concep-
ção de políticas econômicas e as relações com 
o exterior para que a recuperação econômica 
e industrial, ainda abaixo dos níveis anteriores 
à grave crise do triênio 2014-2016 e mesmo à 
de 2008, se dê com intensidade e qualidade. 
As políticas até agora adotadas seguiram 
princípios equivocados. Elas inibem a concor-
rência e bloqueiam a inovação e as iniciativas 
empresariais, em vez de incentivá-las, com 
consequente queda de produtividade. 

Na última década e meia, o crescimento 
econômico anêmico não foi acompanhado 
pela melhoria da competitividade da indústria, 
mesmo em níveis baixos, como era de se 
esperar. Trata-se da sequela do isolamento 
imposto ao país pelas políticas internas e por 
relações pouco dinâmicas com o exterior. A 
ausência do país dos grandes acordos comer-
ciais negociados no mundo nas últimas duas 
décadas, somada às restrições aplicadas às 
importações, nos levou a um crescente dis-
tanciamento da economia global. Perdemos 
todos com a proteção a empresas ineficientes 
em detrimento das que sempre apostaram nas 
virtudes da livre concorrência. Essa distorção 
impediu ao conjunto de empresas instaladas 
no país o acesso a insumos, bens de capital 
e inovações de menor custo e maior produti-
vidade, como ocorre em outras economias. 

Sem dinamismo próprio e a despeito de 
incentivos, subsídios e mercados protegidos, 
a indústria manufatureira brasileira regrediu, 

murchando a sua participação no PIB a 
pouco mais que 10%, metade do pico 
histórico. Esta não é a economia que 
desejamos para o país, assim como 
também não é a configuração industrial 
que contribuirá de fato para o nosso 
desenvolvimento.

As raízes dos problemas que nos 
afligem nesse campo ganharam força 
nos últimos 15 anos. A crise mundial 
de 2008 não foi o único fato marcante 
deste período, embora tenha sido a que 
causou mais danos à atividade produtiva. 
A desaceleração trouxe consequências 
altamente negativas para a economia 
mundial como um todo, e, é claro, o país 
não passou incólume a ela. O cenário 
recessivo no mundo dissipou-se aos pou-
cos, mas deixou um rastro de tensões, 
além de afetar dramaticamente o ritmo 
do crescimento global, frear a expansão 
do comércio e acirrar a concorrência 
por mercados. Nossa indústria não con-
seguiu impor-se a tais eventos tanto no 
plano externo como no doméstico. 

A recessão também interrompeu 
a ascensão contínua dos preços das 
commodities, que ao longo da década de 
2000 se tornaram uma relevante fonte 
de divisas para os países exportadores 
de produtos agrícolas e minerais. O boom 
de commodities se estendeu por alguns 
anos após 2008, dando ao Brasil condi-
ções de evitar as recorrentes crises de 
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sufoca a economia



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

174

balanço de pagamentos. Também ajudou 
a consolidar uma grande, diversificada e 
competitiva produção de bens primários. 
Os efeitos nocivos da crise global, além 
disso, foram amortecidos graças ao 
legado do Plano Real, que levou à estabi-
lização inflacionária e criou oportunidade 
para a execução eficaz de políticas nas 
áreas fiscal, monetária e de crédito. 

As medidas complementares ado-
tadas depois de 2002 favoreceram a 
manutenção do crescimento. O ajuste 
fiscal emergencial e as ações microeco-
nômicas, aliados aos programas sociais, 
melhoraram o ambiente de negócios, 
ampliaram o crédito e reforçaram o po-
der aquisitivo da população. O consumo 
das famílias cresceu extraordinariamen-
te, em paralelo à evolução do investi-

tAbelA 1
brAsil: componentes do pib - vAriAção em relAção Ao Ano Anterior (%)

dAtA AgropecuáriA ind.  trAnsformAção ind. totAl serviços pib consumo  
dAs fAmíliAs

formAção brutA  
de cApitAl fiXo

2003 8,3 2,7 0,1 1,0 1,1 -0,5 -4,0

2004 2,0 9,1 8,2 5,0 5,8 3,9 8,5

2005 1,1 2,2 2,0 3,7 3,2 4,4 2,0

2006 4,6 1,2 2,0 4,3 4,0 5,3 6,7

2007 3,2 6,1 6,2 5,8 6,1 6,4 12,0

2008 5,8 4,1 4,1 4,8 5,1 6,5 12,3

2009 -3,7 -9,3 -4,7 2,1 -0,1 4,5 -2,1

2010 6,7 9,2 10,2 5,8 7,5 6,2 17,9

2011 5,6 2,2 4,1 3,5 4,0 4,8 6,8

2012 -3,1 -2,4 -0,7 2,9 1,9 3,5 0,8

2013 8,4 3,0 2,2 2,8 3,0 3,5 5,8

2014 2,8 -4,7 -1,5 1,0 0,5 2,3 -4,2

2015 3,6 -10,4 -6,3 -2,7 -3,8 -3,9 -13,9

2016 -6,6 -5,2 -3,8 -2,7 -3,6 -4,2 -10,2

2017.II 6,2 -2,0 -2,1 -1,7 -1,4 -1,9 -6,1

MéDIA 2,9 0,2 1,2 2,3 2,2 2,6 1,8

Fonte: IBGE

mento. Além disso, como mencionado 
acima, a mineração e o agronegócio im-
pulsionaram as exportações, colocando 
em movimento um círculo virtuoso que 
perdurou até três anos atrás. 

Entre 2003 a 2014, o PIB teve varia-
ção positiva em todos os anos, exceto 
em 2009, quando acusou leve queda de 
0,1%. Já para a indústria o quadro favo-
rável nem sempre prevaleceu. Primeiro, 
a retração de 4,7% em 2009 foi muito 
mais severa do que na economia como 
um todo, especialmente na indústria 
de transformação, que desabou 9,3%. 
Em segundo lugar, a crise que assolou 
o país a partir de 2015 se manifestou 
antecipadamente no caso da indústria. 
A variação do PIB do segmento de trans-
formação foi negativa em 2012 (-2,4%), 

cresceu modestamente em 2013 (3%), 
turbinada por subsídios e incentivos, e 
entrou em queda livre em 2014. 

Entre 2003 a 2017, a agropecuária 
foi o setor de maior expansão média 
anual (2,9%), com o crescimento do 
setor de serviços (2,3%) acompanhando 
o desempenho do PIB total (2,2%). Já 
a indústria total, com variação positiva 
média de 1,2%, puxou para baixo a 
economia em geral. E a indústria de 
transformação ficou estagnada, evoluin-
do apenas 0,2% ao ano. É como se ela 
não tivesse saído do lugar em 15 anos. 
O quadro abaixo mostra o impacto em 
cada um dos subsetores da indústria.

Uma rápida menção ao cenário da 
indústria no mundo ajuda a explicar a 
crise do setor no Brasil. Recente levan-

ReanIMaçãO
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tAbelA 2
produção industriAl - vAriAções AnuAis (%)

dAtA gerAl bens de cApitAl intermediário durável não durável

2003 0,3 2,4 2,0 0,7 -3,4

2004 8,3 20,7 7,1 21,4 5,2

2005 2,8 3,4 0,8 8,5 5,9

2006 2,7 5,1 1,7 7,4 3,0

2007 5,9 19,2 4,5 10,9 3,7

2008 3,1 16,2 1,6 3,4 1,4

2009 -7,1 -16,5 -8,0 -2,7 -2,9

2010 10,2 21,3 10,4 11,6 5,5

2011 0,4 5,0 0,0 -3,0 0,4

2012 -2,3 -11,2 -1,6 -1,4 -0,2

2013 2,1 12,2 0,4 4,4 2,0

2014 -3,0 -9,3 -2,4 -9,2 -0,1

2015 -8,2 -25,3 -5,2 -18,5 -6,7

2016 -6,4 -10,6 -6,3 -14,4 -3,3

2017 (Até AGo.) -0,1 3,1 -0,6 6,7 -1,7

MéDIA 0,4 1,4 0,2 1,2 0,5

Fonte: IBGE

tamento da UNIDO, órgão da ONU para a 
indústria, mostra a meteórica ascensão 
da China como potência manufatureira, 
ultrapassando EUA, Japão e Alemanha 
no ranking global. A indústria chinesa 
já responde por quase 1/4 do valor da 
produção mundial.

O estudo destaca que outros países 
emergentes continuam galgando posi-
ções, como a Coreia do Sul e, particu-
larmente nos últimos anos, a Índia, que 
já ocupa a 5ª colocação entre os líderes 
industriais. Quanto ao Brasil, o quadro 
é desanimador. Ainda é a 9ª economia 
industrial do mundo, mas vem perden-
do expressão. Em 2005 era a 7ª, com 
fatia de 2,9% do PIB industrial global. 
Em 2016, tinha apenas 1,8%. Essa é a 
expressão de nosso retrocesso. 

Outro indicador que reflete a cadente 

projeção internacional da manufatura 
brasileira aparece em levantamento da 
OMC sobre os maiores exportadores 
industriais (gráfico a seguir). Note-se 
que, em 2016, China, Alemanha, EUA, 
Japão e Coreia do Sul ocupam os cinco 
primeiros lugares. Brasil está na 30ª po-
sição, com apenas 0,6% de participação. 
Em 2005, era o 26º, com 0,85%.

Cabem, a esta altura, duas inda-
gações: 

1) Por que a economia brasileira 
apresentou desempenho modesto e a 
indústria praticamente não saiu do lugar 
na última década e meia, se o ambiente 
externo era favorável e as condições in-
ternas foram propícias ao crescimento? 

2) Por que o setor industrial se dis-

tanciou dos padrões internacionais e as 
exportações de manufaturados foram 
reduzidas a uma expressão apenas 
marginal?

Penso que as respostas às duas 
perguntas têm a mesma matriz: as po-
líticas econômicas adotadas no período. 
Elas não aproveitaram as oportunidades 
para incentivar a inovação, modernizar 
a economia e atrair capitais para os 
setores mais avançados e de maior 
produtividade da indústria. 

Muito menos se mostraram capa-
zes de enfrentar da melhor maneira o 
aumento da concorrência internacional. 
A resposta dos governos da época 
consistiu em redobrar o protecionismo 
e isolar ainda mais a economia do resto 
do mundo. Tais medidas podem até ter 
certo efeito no curto prazo, mas cedo ou 
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tarde aprofundam o déficit de competiti-
vidade e agravam o problema de origem. 
Perdemos, assim, a melhor fase da glo-
balização. Ela trouxe prosperidade para 
muitas economias emergentes similares 
à brasileira. Mas nossos governantes 
não viram o cavalo selado.

Tais políticas também não preser-
varam os avanços anteriores quanto 
à solidez fiscal e à construção de 
um ambiente econômico favorável. 
Ao contrário, na tributação, na área 
trabalhista e na regulação das mais 
diversas atividades, a complexidade se 
aprofundou, afastando os empreende-
dores, sobretudo dos segmentos mais 
inovadores. Os custos dispararam. Os 

gargalos na infraestrutura se acentua-
ram devido à incapacidade do governo 
deslanchar os investimentos por meio 
de concessões. Tudo isso agravou ainda 
mais a precária competitividade indus-
trial, com consequências diretas sobre 
sua atuação nos mercados externos.

Mas está na área fiscal a distorção 
que fez precipitar no período 2014/16 a 
maior recessão de que se tem notícia 
no país. O desequilíbrio das contas 
públicas tem forte relação com as di-
retrizes adotadas no período: a Política 
Industrial, Tecnológica e de Comércio 
Exterior (PITCE), de 2004, a Política de 
Desenvolvimento Produtivo (PDP), de 
2008, e o Plano Brasil Maior, de 2011. 

Voltadas “para dentro”, todas apos-
tavam na força do mercado interno 
para induzir o investimento industrial. O 
eixo central era a proteção da produção 
doméstica, combinando elevadas tarifas 
de importação com regras de conteúdo 
local e aplicação indiscriminada de 
medidas antidumping. Correspondia, 
na prática, a uma barreira adicional à 
concorrência externa. Veículos, infor-
mática e equipamentos para exploração 
de óleo e gás são alguns exemplos dos 
setores contemplados. Os dois primei-
ros programas foram condenados pela 
OMC em 2017 e terão de ser revistos. 
Quanto ao programa para petróleo e gás, 
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o atual governo reduziu as exigências de 
conteúdo local. 

A crise industrial foi tratada com a 
ampliação substancial dos incentivos 
já concedidos, como os subsídios 
implícitos no crédito do BNDES (cujo 
montante no período 2009-2014 chegou 
a R$ 320 bilhões), e a criação de outros 
novos, como a desoneração da folha de 
salários, tudo contribuindo para deses-
tabilizar ainda mais as contas públicas. 

Está claro que o país não tem (e nem 
terá) fôlego fiscal para reproduzir o viés 
protecionista e os subsídios das políticas 
industriais recentes. Iria mais longe: o 
Brasil não pode (e muito menos deve) 
retornar a elas, já que os resultados, 
como enfatizamos, foram francamente 
negativos e deixaram uma herança de 
graves desequilíbrios. Reerguer com 
qualidade e robustez a indústria e a 
economia brasileira exige uma mudança 
profunda das ações de política econômi-
ca. Vamos agrupar essas ações em três 
blocos, todos igualmente relevantes.

O primeiro trata de reformas para 
remover distorções que afetam a econo-
mia como um todo, independentemente 
de algum setor em particular. Isso 
requer um conjunto de iniciativas com 
alcance “horizontal”, várias das quais já 
acionadas pelo atual governo. Elas visam 
corrigir o desarranjo fiscal, reduzir custos 
e simplificar a regulação, permitindo a 
convergência dos ganhos de produtivi-
dade. O segundo bloco envolve abertura 
da economia e formulação de uma nova 

política de comércio exterior, sem os 
vícios do passado. O terceiro e último 
bloco traz sugestões de estratégias vol-
tadas à atividade industrial e à inovação 
sob uma nova orientação.

reformAs e políticAs gerAis
A relação de temas é extensa e de 

crucial importância. O controle da cor-
rupção, que está na ordem do dia e tem 
repercussões profundas no ambiente de 
negócios, é um deles. Outro desafio será 
encontrar uma solução para superar o 
problema da baixa qualidade de nossa 
educação. Experiências bem-sucedidas 
de desenvolvimento econômico estive-
ram associadas a sistemas educacionais 
de excelência. Esta é a base para o 
avanço tecnológico, a modernização e 
o incremento da produtividade. 

Deve ser sublinhado que o desenvolvi-
mento educacional é condição necessária 
também para um processo bem-sucedido 
de abertura comercial. Caso contrário, não 
conseguiremos competir globalmente em 
um ambiente corporativo no qual o conhe-
cimento se constitui num dos principais 
insumos para uma gama cada vez mais 
ampla de setores.

Alguns dos principais gargalos da 
economia e dos altos custos da produ-
ção doméstica vêm sendo tratados pelo 
novo governo. Caberia citar, entre outras 
iniciativas: 

1) A evolução do gasto público in-
dexada ao índice de inflação, conforme 
a chamada PEC do Teto. A expectativa 
é que a medida resgate a solidez fiscal 
de longo prazo;

2) A reforma trabalhista que moder-
nizou e simplificou a antiga legislação;

3) O fim dos elevados subsídios 
implícitos nos financiamentos de longo 
prazo do BNDES com a criação da TLP 
(taxa de longo prazo), regulada pelo 
mercado; 

4) O estabelecimento de um marco 
regulatório capaz de atrair a iniciativa pri-
vada para concessões de infraestrutura; 

5) A revisão das regras de conteúdo 
local dos setores de petróleo e gás, 
automotivo e de informática;

6) A concessão de maior autonomia 
à gestão das empresas estatais com 
o abandono da manipulação de preços 
como instrumento de controle da inflação.

Ainda segue em discussão o futuro 
da mais importante das reformas, a da 
Previdência. Mas as iniciativas já encami-
nhadas por si só melhorarão o ambiente 
de negócios. Benefícios também impor-
tantes virão de ajustes microeconômicos 
e da reforma do absurdamente complexo 
sistema tributário brasileiro.

As medidas já tomadas contribuem 
para o aumento da baixa poupança 
interna, o que afeta variáveis decisivas 
para o bom funcionamento da economia, 
como juros, câmbio e investimento, 
além de influir na capacidade de abertura 
da economia. 

No âmbito legal, a chamada Lei de 
Migração, responsável por regular a en-
trada e a residência de estrangeiros, foi 
outro avanço. Ela criou condições para 
atrair talentos e mão de obra necessária 
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ao desenvolvimento e à oxigenação da 
tecnologia. A imigração teve papel de 
destaque na história brasileira, mas, 
ao contrário do que fazem os países 
avançados, não demos a ela a devida 
importância. Segundo recente estudo 
do FMI, “os imigrantes constituem en-
tre 15% e 20% da população em idade 
ativa em muitas economias avançadas”. 
Já no Brasil, em 2015, o número de 
imigrantes com emprego formal era de 
apenas 0,34% do total de 36 milhões de 
trabalhadores registrados. 

Cabe sublinhar ainda o potencial 
transformador que se desenha com a 
redução da taxa de juros básica fixada 
pelo Banco Central. Está em 7% ao ano 
e pode refluir algo mais, se a inflação 
seguir comportada (e nada indica o 
contrário). Alcançar juros “civilizados” 
não episodicamente, mas de modo 
recorrente, depende, em última análise, 
do ajuste fiscal, que é função do avanço 
das reformas. Qual o significado para o 
país de um patamar de juros em sintonia 
com os padrões internacionais? 

Em primeiro lugar, faria florescer 
rapidamente o mercado de capitais. O 
financiamento do investimento privado 
passaria a contar com alternativas ao 
BNDES e demais agências governa-
mentais de fomento. Em segundo lugar, 
aguçaria o apetite pelo risco do mercado 
financeiro. Isso vale tanto para projetos 
em setores tradicionais, como em 
startups de alto conteúdo tecnológico e 
modelos de negócios inovadores. 

AberturA e políticA de comércio 
eXterior

A modernização do país requer, 
necessariamente, maior engajamento 
global. Quem se abriu e se adaptou à 
concorrência externa saiu-se melhor 
que os demais, com aumento da inova-
ção, da produtividade e do crescimento. 
Para os países de renda mais baixa, 
ajudou a reduzir a pobreza extrema e 
o enorme fosso que os separam das 
economias avançadas, como ilustram, 
entre outros, os exemplos significativos 
de China e Índia. 

A integração do Brasil ao mundo 
deve mirar esses mesmos objetivos. 
Temos recorrentemente abdicado dos 
benefícios da maior conexão com o exte-
rior, em função da opção pelo isolamento 
que nos afasta das cadeias globais de 
valor. A parcela do valor importado nas 
exportações manufatureiras, um indi-
cador clássico de inserção em cadeias 
produtivas globais, é de pífios 14,3% no 
Brasil, segundo pesquisa da OMC e da 
OCDE (de 2011), enquanto na China e 
na Coreia do Sul alcança 40,1% e 47%, 
respectivamente.

O momento pode não parecer o 
ideal para mudar o rumo da política de 
comércio exterior, já que não dispomos 
das mesmas condições extremamente 
favoráveis das décadas passadas. Mas 
o desafio para alcançar um status no co-
mércio mundial ao menos equivalente à 
importância da economia no jogo global 
continua o mesmo. 

A meu ver, falta ao atual governo 
determinação para enveredar por esse 
caminho. Mas, mesmo sem diretriz con-
sistente, podemos avançar em questões 
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pontuais, concluindo, por exemplo, os 
acordos comerciais com a União Euro-
peia e o México. É estratégico também 
nos aproximarmos mais dos EUA, Japão, 
Coreia do Sul e Canadá. Na América La-
tina, cabe estreitar os laços com países 
do Pacífico (Chile, Colômbia, Peru) e 
repaginar o Mercosul. Outra frente que 
merece atenção é o desdobramento de 
mega-acordos comerciais. O TPP (Trans-
-Pacific Partnership), por exemplo, repre-
senta uma grande oportunidade, apesar 
da desistência dos EUA. Integrar-se à 
economia mundial, enfim, pressupõe 
presença ativa em fóruns multilaterais 
como a OCDE, que já conta com pedido 
formal de ingresso feito pelo governo.

Há muito a fazer no plano interno, no 
qual uma carregada agenda nos espera. 
A atual regulação econômica, concebida 
para atender a uma economia fechada, 
ficou arcaica. A recente denúncia dos 
programas de incentivo pela OMC é a 
oportunidade para revermos esse mo-
delo antiquado. Outro problema é a mul-
tiplicidade de agências e instrumentos 
de comércio exterior. A Apex, agência 
de promoção comercial, por exemplo, 
está vinculada ao Itamarati, enquanto a 
Camex, que regula o comércio exterior, 
é ligada ao Ministério da Indústria, Co-
mércio e Serviços. O BNDES, principal 
financiador das exportações, está no 
organograma do Ministério do Planeja-
mento. Fazenda, Agricultura e Saúde são 
outras Pastas com atribuições na área. 

Isso impede a simplificação e contri-
bui para a ineficácia desses instrumen-
tos. Assim como fizeram outros países, 

o Brasil poderia estudar a criação de uma 
única autoridade de comércio exterior, 
subordinada diretamente à Presidência 
da República. Mais: não há por que 
manter uma das estruturas tarifárias 
mais obsoletas do mundo. Sua pronun-
ciada complexidade e o nível médio 
de imposto de importação muito alto, 
especialmente sobre insumos, elevam 
os custos de produção. Hoje atende 
melhor nossas prioridades uma meta 
unilateral para que no médio prazo as 
tarifas de importação se alinhem aos 
níveis internacionais. 

Segundo o estudo How Lowering 
Trade Barriers Can Revive Global Pro-
ductivity and Growth, do FMI, mesmo em 
países com alíquotas muito baixas “se 
forem eliminadas as tarifas restantes, 
a produtividade agregada poderia subir 
cerca de 1%, em média, nas economias 
avançadas – de 0,2% no Japão a 5% 
na Coreia do Sul”. O estudo vai além: 
“Redução de 1% das tarifas sobre os 
insumos incrementa a produtividade 
total dos fatores em cerca de 2%“. 

O quanto antes adotarmos as ações 
necessárias nesses campos, mais cedo 
teremos uma economia moderna, dinâ-
mica e eficiente. 

iniciAtivAs industriAis e de inovAção 
Em casos específicos, iniciativas 

para o desenvolvimento da indústria 
devem ser adotadas como comple-
mento à execução de boas políticas 
horizontais, sobretudo as associadas ao 
avanço tecnológico. Os objetivos devem 
mirar o futuro, sem se ater aos setores 

tradicionais ou maduros. Devemos sele-
cionar atividades com maior dinamismo 
tecnológico, tendo em conta sempre 
as possibilidades de projeção global. 
Também é hora de nos convencermos 
de que não há recursos para amparar a 
sobrevivência de setores e empresas. 
Sustentar o dia a dia de atividades sem 
nenhuma ou pouca competitividade 
não é mais possível. Isso é equivocado 
economicamente. 

Um estudo da OCDE sustenta que 
inovação e modernização tecnológica 
devem ser os objetivos principais da 
política industrial. Duas razões principais 
fundamentam essa proposição. De um 
lado, há um consenso de que os riscos 
associados à política industrial seletiva 
ou setorial devem ser minimizados para 
evitar a influência indevida de interesses 
estabelecidos. De outra parte, há forte 
perspectiva de que se avizinha uma 
nova revolução industrial baseada em 
ciência e tecnologia (Indústria 4.0 ou 
Manufatura Avançada). Além disso, 
as pressões ambientais demandarão o 
desenvolvimento de tecnologias limpas.

Novas tecnologias e o investimento 
em pesquisa e desenvolvimento nas 
economias asiáticas, em especial na 
China, estão levando ao surgimento de 
empresas que rivalizam em importância 
com as nascidas no Vale do Silício. A re-
volução tecnológica representa o que foi 
a globalização para o desenvolvimento 
dos países que souberam se posicionar 
naquele momento. Esta é uma oportuni-
dade que não podemos perder. 



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

180

O autor é cofundador e membro do conselho de 
administração da Natura
pedropassos@animainvestimentos.com.br

Mesmo diante das enormes dificul-
dades fiscais que o Brasil enfrenta, não 
devemos nos furtar a perseguir uma 
estratégia para enfrentar a nova realida-
de. A OCDE recomenda um conjunto de 
iniciativas como parte de tal estratégia: 

1) Foco na melhoria das condições 
estruturais para que as empresas inova-
doras operem em condições favoráveis 
– concorrência, abertura comercial e qua-
lificação da mão de obra são essenciais; 

2) Apoio aos vínculos e cooperação 
entre empresas, universidades, indivídu-
os, intermediários; 

3) Suporte governamental concen-
trado mais nos estágios iniciais das 
pesquisas tecnológicas – assim, não 
se impede a concorrência, as regras da 
OMC não são infringidas e se evita a 
escolha de “vencedores”; 

4) Apoio ao empreendedorismo 
de base tecnológica, em que novas 
empresas são essenciais para o desen-
volvimento de inovações – facilitar o 
acesso ao financiamento às startups é 
uma ação recomendada; 

5) Como os fluxos de tecnologia 
são mundiais, vínculos internacionais 
mais estreitos se tornam essenciais – a 
recomendação é no sentido de ampliar 
as conexões externas e elevar a partici-
pação em cadeias globais.

Com algum esforço orçamentário e 
considerando que dispomos de institui-
ções, instrumentos e mecanismos de 
incentivo e de financiamento à inovação, 
nos é perfeitamente possível conceber 
uma estratégia eficaz para a manufatura 
avançada.

Além de mirar a Indústria 4.0, os 
objetivos de uma estratégia de inovação 
devem seguir dois outros critérios para 

a seleção de prioridades: os grandes 
desafios ambientais ou sociais do país 
e as competências já identificadas na 
economia. Como ilustração, segundo es-
ses parâmetros, as seguintes atividades 
poderiam merecer atenção: educação, 
saúde, segurança, infraestrutura e mo-
bilidade, pelo primeiro critério; e agro-
negócio, recursos minerais e recursos 
florestais, pelo segundo. 

A OCDE considera que, em adição 
às iniciativas pelo lado da oferta, as 
compras governamentais podem exer-
cer um papel destacado no estímulo às 
inovações. Na medida em que operam 
do lado da demanda, criando mercados 
para novas tecnologias, as compras 
governamentais tornam-se particular-
mente efetivas em estimular inovações 
orientadas a determinadas missões. 
Enfim, não falta clareza daquilo que 
precisa ser feito. É necessário, agora, 
colocar novas ideias em prática, sem 
as quais o nó da indústria continuará 
sufocando a economia. 
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Tendo vivido em menos de um quarto de 
século o trauma de destituir dois primeiros 
mandatários pela via do impeachment, 
torna-se cada vez mais clara para todos os 
brasileiros a falência do nosso modelo de 
presidencialismo. Na origem do problema 
estão a fragmentação e a descaracterização 
dos partidos políticos, inúmeras agremiações 
cujas siglas não encontram respaldo em pro-
gramas capazes de servir como critério para as 
decisões dos eleitores. Transformados muitos 
deles em simples balcões de negócios, esses 
agrupamentos incidentais transformaram o 
sistema de coalizão, único possível diante da 
multiplicidade de facções, numa mera roleta, 
capaz de oferecer um número diferente a cada 
giro dos eventos políticos.

Diante dessa triste realidade, ainda mais 
grave pela combinação maléfica da judicializa-
ção da política e da politização do Judiciário, 
volta a se falar em parlamentarismo ou nas 
formas intermediárias de semipresidencialis-
mo ou semiparlamentarismo – estas últimas 
primas-irmãs da jocosa meia-gravidez. Ou será 
que alguém imagina que um presidente eleito 
com 50 milhões de votos vai entregar a esco-
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lha do gabinete e a condução do governo 
a algum primeiro-ministro, enquanto ele 
recebe credenciais de embaixadores estran-
geiros? Conquanto sejam indiscutíveis as 
vantagens teóricas do regime parlamentar, 
é evidente que ele só poderia funcionar no 
Brasil caso houvesse, preliminarmente, a 
redução do número de partidos para algo 
em torno de quatro ou cinco, num processo 
que conferisse identidade doutrinária a cada 
um deles segundo as velhas e incontorná-
veis noções de direita, centro e esquerda.

É fato que, em 2005, foi aprovada uma 
lei ordinária estabelecendo que os partidos 
com menos de 5% dos votos não teriam 
direito, entre outras coisas, à represen-
tação partidária no Congresso Nacional e 
aos recursos do fundo partidário, além de 
gozar de um tempo menor de propaganda 
eleitoral em rede nacional de rádio e de 
TV. Todavia, o mais trágico nesta história 
é que, seguindo o voto de Marco Aurélio 
Mello, o Supremo Tribunal Federal derrubou 
esta lei no ano seguinte por considerá-la 
inconstitucional. Passados onze anos em 
que o número de partidos obviamente se 
multiplicou de forma explosiva, eis que, em 
outubro último, foi aprovada uma emenda 
à Constituição que recria a cláusula de 
barreira para os partidos políticos terem 
representação na Câmara dos Deputados, 
mas cujo objetivo real é restringir o acesso 
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de agremiações menores aos recursos 
do Fundo Partidário e ao tempo de rádio 
e TV na propaganda eleitoral. 

Trata-se agora de um mecanismo 
anêmico, com exigências modestas e de 
aplicação gradativa. Assim, na essência, 
só terá direito ao fundo partidário e ao 
tempo de propaganda, a partir de 2019, 
o partido que tiver recebido ao menos 
1,5% dos votos válidos nas eleições de 
2018 para a Câmara, distribuídos em 
pelo menos um terço das unidades da 
federação e com um mínimo de 1% dos 
votos válidos em cada uma delas. As 
exigências vão sendo ligeiramente maio-
res a cada eleição, chegando a 3% nas 
de 2030. Resultado final desta bizantina 
lambança: talvez reduzir, ao final de 13 
anos, para pouco menos da metade os 
atuais 35 partidos políticos que estão 
autorizados a funcionar no país (com 
muitos outros a caminho da legalização). 
Garantia de que, num parlamentarismo 
caboclo, qualquer primeiro-ministro teria 
vida mais breve que uma flor ou precisa-
ria fazer concessões extraordinárias para 
se manter no poder. 

Sendo assim, pareceria mais sen-
sato e realista cuidar de aprimorar o 
presidencialismo, como já se fez em 
parte pondo fim às coligações partidárias 
(embora só a partir de 2020), garantindo 
que as eleições não mais serão conspur-
cadas pelo financiamento empresarial 
de campanhas. Nada disso, porém, 
impediria que, no futuro, um mandatário 
voltasse a perder a capacidade efetiva 

de governar por inépcia, pela perda de 
apoio dos partidos que o levaram ao 
poder, ou qualquer outro motivo que 
conduza à paralisia da máquina admi-
nistrativa e, como estamos vivendo hoje, 
a uma séria crise econômica e social.

E é aí que entra em cena o direito 
democrático de corrigir um erro elei-
toral. No vocabulário político brasileiro, 
o significado mais comum de recall é 
a capacidade que tem o eleitor de re-
lembrar o nome de quem foi candidato 
em eleições anteriores. Mas há uma 
acepção muito mais rica, e também mais 
próxima do linguajar comum quando se 
refere ao pedido de um fabricante para 
receber de volta produtos defeituosos. 
Neste segundo caso, o recall é também 
conhecido como referendo revocatório, 
significando o poder do eleitorado de 
cassar o mandato de um governante que 

se revelou desonesto, incompetente ou 
inoperante, inclusive por perder o apoio 
da população e do Congresso. Para 
resolver esse tipo de problema, seria 
de todo aconselhável acolher em nosso 
ordenamento jurídico esse poderoso 
instrumento da democracia participa-
tiva, que viria se somar ao plebiscito, 
ao referendo e à iniciativa popular – tão 
pouco usados entre nós porque os donos 
do poder parecem considerar muito 
incômoda a voz do povo, com a qual já 
são penosamente obrigados a conviver 
nas épocas de eleição.

Embora virtualmente desconhecido 
do cidadão comum, o recall tem longa 
tradição. Originado na Grécia, esteve 
presente de formas diversas tanto na 
constituição pré-nazista de Weimar, de 
1919, quanto na das repúblicas da União 
Soviética. Aqui mesmo na América do 
Sul, a revogação pelos eleitores do 
mandato do presidente da República 
está inscrita nas constituições da Bolívia 
e da Venezuela. Como a decisão final é 
sempre do povo, Hugo Chávez, em 2004, 
e Evo Morales, em 2008, saíram mais 
fortes ao vencerem os plebiscitos em 
que seus mandatos foram questionados. 
No ano passado foi feito um grande es-
forço para usar o instrumento a fim de 
afastar Maduro do poder, infelizmente 
baldado devido a manobras escusas 
do governo.

A aplicação mais intensa do recall 
ocorre nos estados americanos, não 
estando prevista, contudo, sua apli-
cação no âmbito federal. Implantado 
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pela primeira vez na Califórnia em 1911, hoje 
somente 14 estados não admitem a destituição 
de representantes eleitos pelo voto direto. Com 
isso, dois governadores e centenas de prefeitos, 
senadores e outros agentes públicos perderam 
seus cargos, sendo o caso mais famoso aquele 
que, em 2003, envolveu o governador democrata 
da Califórnia Gray Davis, quando foi substituído 
pelo republicano Arnold Schwarzenegger. 

Mais surpreendente, porém, é que não se 
trata de algo estranho ao ordenamento jurídico 
nacional. Em 1822, o príncipe regente Dom Pedro 
I criou o Conselho de Procuradores Gerais das 
Províncias do Brasil, presidido por ele próprio e 
composto pelos ministros e representantes de 
todas as províncias. Como tais representantes 
eram nomeados por eleitores, eles também 
tinham o poder de destituí-los caso não cumpris-
sem com as obrigações impostas pelo cargo. O 
instrumento não chegou a ser utilizado porque 
o Conselho foi extinto após a Assembleia Cons-
tituinte de 1823, mas as primeiras constituições 
republicanas dos estados do Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina e São Paulo o adotaram. E 
mesmo na Assembleia Constituinte de 1987, 
que deu origem à atual Constituição Nacional, o 
“voto destituinte” foi objeto de cogitação. 

De lá para cá, vários projetos de emenda 
constitucional sobre o assunto foram subme-
tidos ao Senado Federal, inclusive o formulado 
em 2005 pelo ex-senador Eduardo Suplicy. No 
caso, previa-se a possibilidade de revogação 
do mandato do presidente da República e dos 
senadores de forma individual, bem como a 
dissolução total da Câmara de Deputados. Desse 
modo, a proposta combinava o instrumento do 
recall, aplicado a indivíduos, e do abberufungs-
recht, que envolve uma destituição coletiva e é 
utilizado em alguns cantões da Suíça. Essa PEC 
não prosperou, como várias outras que tramita-
ram no Senado, por tratar a questão de forma 
excessivamente ampla, muitas delas prevendo 

a aplicação do recall em todas as esferas fede-
rativas e para todos os mandatos.

Por fim, em junho do corrente ano, a Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, apre-
ciando parecer do senador Antonio Anastasia, 
aprovou um substitutivo ao projeto de emenda 
do senador Antonio Carlos Valadares em que se 
estabelece a possibilidade de recall apenas para 
o presidente da República. O parecer aponta 
para o fato de que propostas anteriores, por sua 
excessiva abrangência, poderiam gerar instabili-
dade política e jurídica. Assinala, também, a dife-
rença entre esse instrumento e o impeachment, 
uma vez que, no primeiro caso, o afastamento do 
presidente da República não exige que ele haja 
cometido crime de responsabilidade, bastando 
“a perda de representatividade e de apoio da 
população”. Por tal razão, continua o parecer, 
a adoção do recall “estimulará o exercício mais 
responsável da elevada função de chefia do Esta-
do brasileiro ... já que os eleitores não precisam 
aguardar a próxima eleição regular para destituir 
um agente público incompetente, desonesto, 
despreocupado ou irresponsável”. Não obstante, 
o parecer afirma não haver nenhum óbice para 
que, a partir da aprovação da PEC nos termos 
propostos, “possam vir também os Estados e o 
Distrito Federal a adotarem, em suas respecti-
vas Constituições e Lei Orgânica, o instituto da 
revogação de mandato para os Governadores”.

Em concreto, o substitutivo aprovado dispõe 
que “o mandato do presidente da República 
poderá ser revogado, mediante proposta subme-
tida por eleitores em número não inferior a um 
décimo dos que compareceram à última eleição 
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as normas já presentes na Constituição, 
pelo qual a proposta de revogação seria 
ratificada ou rejeitada pela maioria dos 
eleitores. Em caso de ratificação, as-
sumiria o vice-presidente – excelente 
razão para que, em futuras eleições, se 
desse tanta atenção a seu nome quando 
ao do candidato a primeiro mandatário.

Se o substitutivo da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania do 
Senado consistisse apenas do que foi 
dito acima, deveríamos cumprimentá-
-la por haver gerado uma PEC extre-
mamente sólida e de fato capaz de 
atender aos anseios do povo brasileiro 
por um mecanismo capaz de remover o 
presidente que não se revelasse digno 
dos votos que o levaram ao poder. Mas, 
na verdade, esse belo instrumento de 
democracia participativa foi conspurca-
do por uma excrescência que desvirtua 
seu espírito: o substitutivo prevê que a 
proposta de revogação, antes de gerar o 
referendo decisivo, “será apreciada pela 
Câmara dos Deputados e pelo Senado 
Federal, sucessiva e separadamente, e 
considerada aprovada se obtiver o voto 
favorável da maioria absoluta dos mem-
bros de cada uma das Casas”. 

Em outras palavras, cria-se com 
isso um filtro ilegítimo no Congresso 
que, dadas as experiências recentes 
que vivemos, tenderá a se tornar uma 
fonte de negociatas e cambalachos, pois 
257 deputados e 41 senadores terão a 

faculdade de contrariar a vontade de 
bem mais de 10 milhões de eleitores 
distribuídos por mais da metade dos Es-
tados brasileiros a fim de impedir que o 
presidente em exercício seja submetido 
à reapreciação do povo. Faria melhor o 
Senado se tivesse proposto uma dupla 
iniciativa para o recall, permitindo que, 
além do pedido popular, o Congresso 
Nacional também pudesse dar origem 
ao processo mediante a aprovação da 
maioria dos membros das duas casas 
– o que seria legítimo, pois eles são os 
representantes do povo.

Felizmente, porém, o arremedo de 
recall que foi aprovado pela CCJC deve 
dormitar nas gavetas do Senado, pois 
até o presidente da Câmara de Depu-
tados, Rodrigo Maia, já declarou que a 
medida não encontraria apoio entre seus 
pares, mesmo na formulação diluída que 
hoje apresenta. Resta assim a esperança 
de que um Congresso renovado, após 
as eleições de 2018, possa retomar a 
análise do tema no entendimento efeti-
vamente democrático de que quem com 
o voto elege, com o voto pode destituir. 

O autor é ex-presidente da Vale e foi negocia-
dor da dívida externa brasileira no governo Collor
jorio@dauster.com

presidencial, distribuídos por pelo menos 
quatorze Estados, cada um deles com 
não menos de cinco por cento dos elei-
tores que votaram no referido pleito”. 
A fixação desses elevados gabaritos, 
não apenas em termos do número de 
eleitores que devem subscrever o pedido 
de recall mas também do número de 
Estados envolvidos, é uma forte garantia 
de que o instrumento não poderá ser 
usado de modo abusivo, apenas para 
atender aos anseios de algum candidato 
derrotado na eleição, exigindo na reali-
dade que haja uma significativa reação 
à forma pela qual o país está sendo 
governado – ou, melhor, desgovernado. 

Essas regras bastante estritas res-
pondem à crítica mais comum que se 
faz ao recall como fator de instabilidade 
potencial, pois a rigor o instrumento 
poderia de fato se prestar a manobras 
espúrias caso as exigências fossem 
mais frouxas. Obviamente, tais críticos 
parecem esquecer que, no Brasil, o 
processo de impedimento pode ser 
iniciado por qualquer cidadão, desde 
que seja portador de título de eleitor 
e maior de dezesseis anos, tendo sido 
registrados dezenas de tais pedidos 
em anos recentes. Não obstante, o 
substitutivo apresentado pelo senador 
mineiro estabelece ainda, como travas 
adicionais, que é vedada qualquer pro-
posta de revogação durante o primeiro 
e o último ano do mandato, bem como 
a apreciação de mais de uma proposta 
de revogação por mandato. 

O ato derradeiro do recall seria dado 
por um referendo, convocado segundo 
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Para o Brasil renascer há que 
se pensar qual país se deseja. 
A partir dos objetivos eleitos, 
podemos desenhar uma estra-
tégia e construir um consenso 
em torno dela. Essa formulação 
tem de incluir princípios éticos e 
institucionais, a compreensão da 
dinâmica econômica mundial e 
de nossa inserção nela, além de 
vetores econômicos que alinhem 
expectativas e esforços. Com isso, 
o governo pode articular uma visão 
e dar clareza às suas prioridades e 
ações, permitindo ao setor privado 
investir, criando riqueza, emprego 
e oportunidades para a população. 
Quando nenhuma visão é articula-
da, as pessoas e empresas tomam 
a decisão possível, que é a de 
minimizar riscos, investimentos, 
exposição e, no limite, partir.

O país que se deseja é forte, 
mais rico, sustentável e capaz de 
influenciar o resto do mundo sem 
entrar em conflitos. Um país onde 
a violência e o receio de perder 

JoaquiM LeVy a saúde não sejam a maior preocupação das 
pessoas. Para se chegar lá, é preciso reconhe-
cer não só os traços positivos da nação, como 
o otimismo, mas superar algumas fraquezas, 
especialmente a tolerância com a desigualdade 
entre os brasileiros e com o não cumprimento 
da lei. 

O Brasil é um país de otimismo. Acariciados 
pela natureza e confortados pela imensidão do 
nosso território que faz as ameaças geopolíti-
cas parecerem distantes, sentimos que tudo 
se arruma e amanhã será igual a hoje, sem 
maiores riscos. Esse otimismo não é total-
mente irracional e nos torna mais resilientes 
aos choques diários. Mas ele não pode virar 
complacência.

Diminuir a desigualdade é indispensável. Em 
um país com menos de 200 milhões de pessoas 
em um mundo em que nossos competidores têm 
uma população bem maior, cada uma delas conta 
para o sucesso do Brasil. O avanço da inclusão 
social, ainda que modesto, foi o que houve de 
mais importante e positivo nos últimos 20 anos. 
Mas ele não se sustenta apenas com programas 
de transferência de renda. Uma educação de 
resultados é chave para vencer nessa área, como 
demonstrado em países tão diversos como Coreia 
do Sul, Israel, e Chile, além do exemplo contun-
dente da China dos últimos 15 anos.

Enfrentar o patrimonialismo e o cercea-

engenHeiro
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mento da concorrência e da equidade de 
oportunidades, assim como o favoreci-
mento daqueles perto do poder, também 
é indispensável para vencermos a desi-
gualdade, permitindo maior eficiência 
na economia e a plena expressão do 
potencial do país. 

Também precisa haver compromisso 
profundo e sincero com o cumprimento 
das leis. Um quarto de século depois do 
final do governo Collor e do escândalo 
do Orçamento Federal, a credibilidade do 
processo político e das relações entre 
as forças econômicas e o poder político 
tem de ser recuperada. Não basta o 
encarceramento de alguns políticos, 
especialmente se nisso houver um 
caráter vicário, de absolvição de cada 
um de nós. Tampouco se encaixa na 
passiva aceitação de que o progresso no 
arcabouço legal desejado seja alcançado 
através de acomodações políticas que 
transigem com comportamentos não 
obedientes à métrica estabelecida pela 
lei e pelos princípios expressos pela 
maioria da sociedade. Esse é um dilema 
sério, superado nas democracias de 
sucesso pelo respeito às leis por parte 
de cada um de nós e pela limitação clara 
do espaço para a barganha política, res-
tringindo de maneira objetiva o escopo 
de ganho pessoal ou das agremiações 
partidárias nessas funções.

Escolher como objetivo um país mais 
igual, onde todos tenham oportunidade 
e espaço para a diversidade de vozes 
e experiências de cada um, e em que 
não apenas a justiça alcance a todos, 
mas onde o cumprimento da lei seja um 
valor coletivo, é sinônimo de querermos 

uma nação próspera e pacífica, com um 
mercado mais amplo, onde nos e nossos 
filhos vão poder se realizar, ir atrás dos 
seus sonhos com fundada esperança e 
exercer seus talentos para benefício pró-
prio e dos outros. É também o caminho 
para o país ser respeitado, avançando 
seus interesses e exercendo uma legí-
tima liderança ao redor do mundo.

A mensAgem do entorno econômico
Entender como se chegou à crise 

econômica atual ajuda a fundamentar 
a estratégia para sermos vencedores 
em um período de profundas mudanças 
tecnológicas, sociais e econômicas em 
todo o planeta. 

O principal engano do governo em 
2011-2014 foi não entender que as boas 
condições em que a economia brasileira 
vivia deviam-se à combinação das po-
líticas anticíclicas dos principais países 
do mundo na esteira da grande crise 
financeira de 2008 com os benefícios 
das políticas econômicas prudentes 
mantidas pelo Brasil entre 2003 e 2008. 
Nunca antes na história econômica 
mundial houve tamanha coordenação de 
políticas econômicas ao redor do mundo 
como a partir de 2009, e em poucas 
ocasiões chegou o Brasil a uma crise 
global com a economia tão em ordem.

A forte resposta macroeconômica 
dos EUA, a reação chinesa e o fortaleci-
mento do G20 evitaram uma depressão 
mundial como nos anos 1930 e favore-
ceram o Brasil, aumentando a demanda 
por produtos e ativos nacionais, em 
contraste com a dinâmica habitual na 
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esteira de um choque nas economias 
centrais. Tradicionalmente, um choque 
nessas economias leva o investidor 
internacional a liquidar seus ativos nas 
economias periféricas para ajudar a pa-
gar suas dívidas. A retração da demanda 
nas economias centrais também se 
traduz na rápida queda da procura por 
matérias-primas, com fortes reflexos 
nos seus preços. Esse é o mecanismo de 
tenazes que motivou inúmeras crises em 
países periféricos desde o século XIX. É 
aquele explicado por Celso Furtado no 
seu livro “Formação Econômica do Bra-
sil“ (Fundo de Cultura, 1959) e ilustrado 
no episódio do fechamento da empresa 
bananeira no livro “Cem Anos de Soli-
dão“, de Gabriel García Márquez. E foi 
o que não aconteceu em 2009-2012. 

A resposta do governo americano 
à crise de 2008 incluiu a estatização 
do setor das hipotecas residenciais e a 
injeção de liquidez em empresas chaves, 
não só bancárias, mas até fábricas de 

automóveis, cujas revendedoras eram 
esteios da economia de milhares de 
municípios. A isso se somou a compra 
de grande quantidade de ativos financei-
ros pelo Banco Central americano (FED), 
dando liquidez às empresas em geral e 
indiretamente financiando o Tesouro.

A compra de ativos longos pelo 
FED deprimiu a taxa de juros de longo 
prazo dos ativos “sem risco” e gerou a 
busca generalizada por retornos mais 
altos (yield search), estimulando o 
apetite pelo risco e tornando os ativos 
nos países emergentes “baratos”. Isso 
promoveu as aquisições de empresas 
e a apreciação da moeda brasileira 
no período, assim como o confortável 
financiamento do nosso déficit em conta 
corrente. Essa dinâmica foi ainda emba-
lada pelo “crescimento da classe média” 
e a credibilidade econômica herdada 
das políticas seguidas a partir dos anos 
1990. Ao invés da tradicional fuga de 
capital, houve forte influxo. 

A resposta chinesa à crise pautou-se 
por substituir o enfraquecimento da de-
manda externa pelo incentivo à demanda 
interna, com a expansão do investimento 
em infraestrutura (trem de alta veloci-
dade, energia, imobiliário) e estímulo à 
renda e ao consumo dos trabalhadores, 
assim como às despesas públicas cor-
rentes na saúde e educação, ainda que o 
investimento continuasse a representar 
a maior contribuição ao crescimento do 
PIB. A expansão da construção civil sus-
tentou maior demanda por vários metais 
e energia; o aumento do poder aquisitivo 
dos chineses, com efeito multiplicador 
sobre a maioria dos países emergentes, 
também alavancou a demanda por ener-
gia e por alimentos como carne e frango, 
assim como pelos grãos usados na sua 
produção. O preço das matérias-primas 
subiu ao invés de cair.

Os reflexos das políticas anticíclicas 
dos EUA e da China foram erroneamente 

tAbelA 1
A singulAridAde dA crise de 2008 e seu impActo sobre A AméricA lAtinA

crise típicA crise de 2008

Contração da moeda e crédito desencadeia  
fuga de capitais de países periféricos

Forte aumento da liquidez nos países desenvolvidos  
promove entradas de capital nos mercados emergentes

Expectativas deflacionárias pressionam  
rapidamente os preços das commodities Ásia + dólar fraco sustentam os preços das commodities

Protecionismo leva à contração comercial Coordenação de políticas facilita a retomada  
do crescimento do comércio global

América latina chega à crise depois de um  
boom e com contas fiscais e externas frágeis

Dez anos de boas políticas macroeconômicas protegem a 
América latina e criam espaço para medidas anticíclicas

Fonte: Apresentação do autor na conferência do Banco Mundial para gestores de dívida pública, santiago do Chile, 2011
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interpretadas pelo governo como o “des-
colamento das economias emergentes” 
e licença para gastar e tomar riscos. 
Após uma grande expansão fiscal em 
2010, acompanhada de um desavisado 
relaxamento monetário, o governo iniciou 
2011 com um aperto monetário e fiscal 
a contragosto e uma deriva parafiscal 
visando “sustentar o crescimento”. 

Tendo pela primeira vez na história a 
possibilidade de fazer política anticíclica 
para valer em 2009-2010, o governo 
acreditou que havia descoberto cami-
nhos nunca antes imaginados, demons-
trando o valor salutar do gasto público. 
Não percebeu que o tamanho da nossa 
Previdência Social já é um estabilizador 
automático muito significativo, e que 
políticas anticíclicas discricionárias são 
raras no Brasil não por falta de vontade ou 
conhecimento, mas porque o país em ge-
ral não chega a crises com os benefícios 
de 10 anos de responsabilidade fiscal, 
política monetária disciplinada e grande 
estoque de reservas internacionais. 

Da ilusão de que o Brasil tinha amplo 
espaço para tomar risco surgiram os 
grandes projetos “estruturantes” (Belo 
Monte, pré-sal acelerado, estádios da 
Copa), investimentos populares (Mi-
nha Casa, Minha Vida), e programas 
de mérito, mas não necessariamente 
sustentáveis ou eficientes (Pronatec e 
Ciência sem Fronteiras). A popularida-
de dos títulos de longo prazo da dívida 
pública entre investidores estrangeiros 
permitiu ainda que o Tesouro injetasse 
quase meio trilhão de reais no BN-

DES, transformando o banco em uma 
cornucópia que financiou a taxas de 
juros subsidiadas jatinhos privados, 
caminhões e colheitadeiras, além de 
estimular “campeões nacionais”, como 
telefônicas, frigoríficos e estaleiros. Essa 
expansão fiscal e parafiscal, que colocou 
grande pressão na política monetária e 
no controle da inflação, intensificou-se 
à medida que as condições externas 
começaram a se modificar e os investi-
dores privados se retraíram.

A maré no mundo começou a mudar 
quando o então presidente do FED, Ben 
Bernanke, quis demonstrar antes de 
deixar o cargo que era capaz de trazer 
a política monetária americana de volta 
à normalidade. A simples ameaça de 
desaceleração do programa de compras 
de ativos pelo FED causou convulsões 
nos mercados em 2013, que só foram 
amenizadas quando sua sucessora no 
comando do FED, Janet Yellen, mostrou-
-se muito gradualista. Também por essa 
época, a China experimentou os limites 
da política anticíclica, com esgotamento 
do surto de infraestrutura e preocupação 
com o crescimento acelerado do cré-
dito às empresas e imobiliário – fator 
impeditivo para a abertura da conta de 
capitais que alguns setores do governo 
chinês cogitavam com grande interesse. 
O esfriamento desses setores levou os 
preços das matérias-primas como cobre, 
ferro e petróleo a cair. O impacto no 
Brasil não se fez esperar.

A desaceleração do investimento 
privado no Brasil passou a ser visível 
em 2013. Para ela contribuíram tanto 
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as incertezas no mundo, inclusive na 
Europa continental, quanto ações do 
governo brasileiro, como a reforma do 
setor elétrico no fim de 2012. Essa 
reforma aumentou a insegurança dos 
investidores, já preocupados com a 
condução das licitações das estradas 
federais e os problemas crescentes 
na Petrobras, inclusive por conta da 
repressão aos preços dos combustíveis 
quando a empresa fazia grandes gastos 
com o desenvolvimento do pré-sal e 
com algumas refinarias. Com a cautela 
do setor privado, o crescimento do PIB e 
do emprego passou a ser mantido cada 
vez mais pelas despesas públicas, em 
uma trajetória insustentável.

Esse processo se cristalizou em 
2015, após a eleição presidencial, na 
esteira da intensificação da queda 
do preço do petróleo e do minério de 

ferro, fonte de pressão adicional sobre 
dois esteios da economia brasileira, a 
Petrobras e a Vale. Também se revelou 
o enorme desequilíbrio fiscal criado pela 
política de subsídio aos empréstimos do 
BNDES, pelas expansão extraordinária do 
financiamento agrícola, e pela repressão 
ao preço dos combustíveis. Tomou-se 
conhecimento, além disso, do gravíssimo 
problema de governança da Petrobras 
associado ao pagamento de propinas por 
fornecedores, que levou a um impasse na 
publicação dos seus balanços e ao risco 
iminente da aceleração de sua dívida, 
com efeitos potenciais catastróficos so-
bre a dívida pública e o sistema financeiro 
brasileiro. A esses elementos se juntou 
a contração do crédito ofertado pelos 
bancos, cautelosos com a deterioração 
do desempenho da economia e das 
empresas desde 2013 e sob a atenta 
supervisão do Banco Central. 

O resultado da confluência desses 
fatores, agravados pelos desdobra-
mentos da Operação Lava Jato, foi uma 
contração significativa do consumo das 
famílias, trazido para os níveis de 2012, 
e uma enorme queda do investimento 
público e privado (-25%), que voltou aos 
níveis de 2008. 

É dessa recessão iniciada em 2014 
que o Brasil está tentando sair ainda 
neste início de 2018, quando se percebe 
uma incipiente recuperação do consu-
mo, favorecido pelo efeito benigno da 
super safra de 2017 na inflação e pelas 
injeções parafiscais, como a liberação 
do saldo do FGTS para todos os vínculos 
de trabalho cessados antes dos finais de 
2016, equivalente a 0,5% do PIB. 

Olhando para frente, é importante 
que se evitem outros equívocos e que 
se entenda bem nossas vantagens e 
limitações. De um lado, a tranquilidade 
nos mercados financeiros, mantida 
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pela acomodação dos bancos centrais 
e certa complacência dos investidores, 
e que favoreceu o país ao longo da 
crise econômica e política, é sensível a 
riscos geopolíticos. A reforma tributária 
nos EUA afetará, não se sabe quanto, 
os fluxos de capitais. Além disso, a 
economia mundial está cada vez mais 
impactada pelo amadurecimento de 
tecnologias que favorecem a automação 
de serviços, como o processamento de 
dados gigante (big data), o celular de 
grande capacidade de processamento 
de dados (smartphone) e algoritmos de 
inferência (inteligência artificial), assim 
como pela transformação da atividade 
industrial com a impressão 3D e novos 
materiais que modificam os parâmetros 
dessa produção. 

As consequências das novas tec-
nologias para o mercado de trabalho e 
para o comércio internacional são ainda 
difíceis de avaliar, mas há estimativas de 
que até metade dos empregos atuais 
poderia desaparecer em 20 anos, in-
clusive muitos daqueles associados ao 
varejo, transportes e manufatura, o que 
alteraria as estratégias de crescimento 
do país em desenvolvimento de maneira 
drástica. Esse é um tema de estudo do 
G20 em 2018, que avaliará também o 
possível esvaziamento da classe média e 
a concentração do emprego nas ativida-
des criativas (ciências) ou interpessoais 
(cuidado de terceiros). Também há 
implicações para o consumo, que tende 
a se associar menos à propriedade de 
bens e mais à fruição dos serviços por 
eles proporcionados, como nos veículos 
ou residências compartilhadas. A Ásia 
está na frente desse movimento, que 

tem o risco de aumentar ainda mais a 
clivagem entre os países adiantados e 
com trabalhadores treinados e aqueles 
menos preparados. Vale observar que 
algumas das empresas de maior capi-
talização na bolsa de valores brasileira 
estão em setores declinantes nos EUA, 
como varejo e locadoras de veículos.

Comparando-se os três grandes seto-
res econômicos, avalia-se que os custos 
de produção de bens físicos continuarão 
caindo e sua demanda desacelerando 
pela mudança de hábitos de consumo e 
gradual satisfação das exigências básicas 
nos países pobres, enquanto os serviços 
deverão crescer, especialmente aqueles 
digitais, e se apreciarem, caso de saúde, 
viagens, restaurantes, e infraestrutura. A 
demanda por produtos agrícolas – fonte 
de crescimento do Brasil nos últimos 25 
anos – deve desacelerar nos próximos 
dez anos, com a saciedade por comida 
nos países da Ásia. Essa procura tende a 
ser mais atendida pela possível abertura 
de novas áreas de plantio na África. A 
mudança pode ser mais rápida se houver 
uma ruptura na forma das pessoas se 
alimentarem, inclusive para aumentar 
sua longevidade e diminuir as emissões 
de metano. 

Outro mega risco econômico é o 
da mudança climática, que afetará 

os preços relativos dos combustíveis 
fósseis e exigirá o reforço e o redese-
nho de infraestruturas. As implicações 
para o Brasil vão do escrutínio do custo 
benefício do pré-sal, cujo tempo de 
amortização dos investimentos (payback 
period) deve ser reduzido para menos 
de 15 anos, à urgência na expansão 
de uma infraestrutura não agressiva, e 
especial cuidado com a evolução das 
geleiras andinas, verdadeiro regulador 
do clima na Amazônia e, por força dos 
ventos, também na Região Sudeste. O 
cumprimento do compromisso de reflo-
restamento de 12 milhões de hectares 
feito na convenção do clima em Paris em 
2015 e compatível com o novo código 
florestal será importante para amenizar 
o risco de secas e dar competitividade 
à nossa agricultura em um mercado 
cada vez mais sensível à conservação 
ambiental. 

O Brasil precisa se dar conta de que 
a gradual recuperação das economias 
adiantadas e as transformações na Ásia 
e mesmo em outros países da América 
Latina, especialmente os andinos, afe-
tam a atratividade do país para investi-
dores internacionais e domésticos, como 
observado pela crescente diversificação 
internacional dos últimos. Nesse campo, 
a defasagem da infraestrutura brasileira, 
presa entre a incapacidade fiscal e políti-
ca de sustentar um investimento público 
de qualidade e os obstáculos à expansão 
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das concessões, vai nos colocando em 
posição cada vez mais desfavorável, de-
primindo o nosso crescimento potencial.

elementos pArA umA estrAtégiA  
de crescimento

A estratégia de crescimento para o 
Brasil deve seguir dois eixos, em sintonia 
com as transformações da economia 
mundial. O primeiro é o do reordena-
mento do Estado e de sua relação com 
o cidadão, incluindo a responsabilidade 
fiscal. O segundo é o do impulso à 
educação, ciência e inovação. Ambos 
são indispensáveis para evitar maior 
atraso em relação ao resto do mundo 
e responder às oportunidades à nossa 
volta, aproximando-nos do objetivo de 
uma sociedade sã, próspera e inclusiva.

Esses eixos estão assentados sobre 
o estímulo à oferta e ao aumento da 
produtividade, motores do crescimento 
sustentável. A melhora da educação, ao 
favorecer a inclusão, também sustenta 
a demanda. A responsabilidade fiscal, 
reduzindo o patrimonialismo e dando 
transparência ao setor público, incentiva 
os investimentos, que aumentam a de-
manda no primeiro momento e a oferta 
quando completos.

Esse balanço entre oferta e demanda 
é essencial para superar a crise e estava 
presente já no ajuste de 2015. Na época, 
a necessidade de realinhar preços e re-
duzir a dívida pública e o crédito estatal, 
somada à queda do valor das exporta-

aumento da carga tributária, além de 
(vi) mudança nos editais de leilões de 
infraestrutura para facilitar a entrada de 
novas empresas e estímulo ao mercado 
de capitais, com alteração dos tetos de 
investimento em instrumentos de dívida 
privada (debêntures de infraestrutura) 
por investidores institucionais, e (vii) 
reequilíbrio dos programas de crédito 
público e eliminação dos passivos do 
Tesouro com o BNDES e Banco do Brasil, 
entre outras medidas. Na mesma linha 
se incluem a aprovação na Câmara 
da lei de terceirização, a tentativa de 
reforma do ICMS no Senado e o projeto 
de introdução do crédito financeiro no 
PIS-Cofins, enviado ao Planalto.

Ao iniciar 2018, os elementos não 
concluídos dessa agenda continuam 
prioritários. A reforma tributária é 
essencial para diminuir os custos das 
empresas e trazer-lhes segurança, inclu-
sive sobre a localização geográfica dos 
investimentos, no caso do ICMS. O cré-
dito financeiro nos tributos indiretos per-
mitirá grande simplificação, com ganho 
de produtividade na contabilidade e 
gestão das empresas, e eficiência na fis-
calização da Receita, especialmente se 
houver a cobrança on-line pelos bancos. 
Sem a simplificação tributária nossas 
empresas continuarão saindo do país, 
especialmente as de tecnologia que se 
beneficiam da capacidade de trabalho 
remoto proporcionada pelas tecnolo-
gias digitais. Cada vez mais a inovação, 

ções e contração do crédito privado, sig-
nificavam que a demanda doméstica iria 
se contrair. Daí a ênfase nas ações do 
lado da oferta, com (i) uma mini reforma 
da Previdência Social (pensões e auxílio 
doença) e do seguro-desemprego, (ii) 
reorganização e refinanciamento do 
setor elétrico e troca do comando da 
Petrobras com publicação dos balanços 
e início do saneamento financeiro, (iii) 
estabelecimento de uma trajetória para 
entrada do Brasil na OCDE com vistas a 
diminuir o custo e aumentar o acesso à 
poupança internacional, (iv) redução de 
desonerações ineficientes em aumentar 
o emprego ou produtividade das empre-
sas, (v) transformação do relacionamen-
to do contribuinte com o poder público, 
com a reforma do Conselho Adminis-
trativo de Recursos Fiscais (CARF) e a 
regularização de capitais brasileiros no 
exterior com uma lei de “repatriação” 
confiável (Regime Especial de Regu-
larização Cambial e Tributária-RERCT), 
que gerou R$ 50 bilhões de receita sem 
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mesmo desenvolvida ou financiada por 
brasileiros, está offshore, enquanto 
países como Israel, Cingapura e mesmo 
a Índia se tornam imãs para esse setor. 

É necessário concluir a reforma 
da Previdência, com a introdução da 
idade mínima, atenção em relação aos 
efeitos fiscais das mudanças nas regras 
trabalhistas, e foco na implementação 
da reforma constitucional de 2003, que 
prevê o regime de capitalização para o 
financiamento dos benefícios dos funcio-
nários públicos acima do teto do INSS, 
medida indispensável quando grande 
parte desses funcionários ganha muito 
acima desse teto.

Olhando para os próximos anos, a 
reforma da função pública com o uso 
intensivo das novas tecnologias é uma 
oportunidade que não pode ser desper-
diçada. No nível nacional e subnacional 
haverá uma grande transição demográfi-
ca do funcionalismo e o governo tem que 
aproveitar a ocasião para redesenhar a 
forma com que presta serviços, redu-
zindo o custo da máquina pública e de-
mocratizando o acesso a seus serviços. 
Há muitos exemplos a se inspirar nessa 
área, do maximalismo da economia da 
Estônia a iniciativas de grande sucesso 
como no México de 2011 para cá, todas 
abrindo novas oportunidades para as 
empresas e indivíduos. 

Novas tecnologias também poderão 
transformar a educação. Para acelerar a 

capacitação da nossa população preci-
samos de ferramentas digitais comple-
mentando a ação dos professores. Os 
testes nacionais como o ENEM apontam 
nessa direção, revelando talentos e ilhas 
de excelência no ensino público e priva-
do em diversas geografias e camadas 
sociais. Algumas experiências de imple-
mentação de um currículo especificado 
semana a semana, complementado 
pelo treinamento dos docentes, ensino 
digital (aulas e exercícios) e testes de 
alta frequência que permitem identi-
ficar o progresso e necessidade dos 
alunos com velocidade e precisão são 
extremamente encorajadores. Testes 
frequentes no primeiro e segundo 
grau, não voltados essencialmente a 
premiar ou sancionar os professores, 
mas a acompanhar os alunos e intervir 
de forma precisa, aumentariam drama-
ticamente a produtividade do nosso 
ensino. Os recursos existem, ainda que 
possam requerer maior flexibilidade no 
seu uso, permitindo essa estratégia 
ser democratizante e compatível com 
o reconhecimento do papel único do 
professor, garantindo sua dignidade e 
desenvolvimento profissional.

Seguir uma estratégia bem definida 
em áreas em que o Brasil desenvolveu 
algumas vantagens tecnológicas e que 
ajudariam a orientar novos investimen-
tos teria alto retorno. É o caso de se re-
ver os objetivos e condições dos centros 
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de ciência e tecnologia em todo o país e 
definir um programa para sua recupera-
ção e desenvolvimento, com conclusão 
de investimentos. O acelerador de partí-
culas em Campinas, o programa nuclear, 
especialmente da Marinha, o programa 
espacial e mesmo o complexo de desen-
volvimento biotecnológico são exemplos 
de áreas de interesse nacional e grande 
repercussão econômica impactadas por 
eventos desorganizadores de 2004 para 
cá e que necessitam de um tratamento 
estratégico, robusto e integrado. O 
mesmo vale para a base de Alcântara e 
o cumprimento dos compromissos fir-
mados com a Embraer para produção do 
avião de reabastecimento aéreo, entre 
outros. O envolvimento da área econô-
mica para entender e orientar os efeitos 
multiplicadores sobre o investimento 
privado e emprego dessas e outras 
iniciativas, como o programa Brasil-
-Suécia de desenvolvimento do avião 
de caça, é relevante. Dados os vultosos 
recursos canalizados para a ciência e 
tecnologia desde os finais dos anos 1990 
e a centralidade dessas atividades para 
o desenvolvimento de qualquer nação, 
um sistema de priorização de ações bem 
definido e avaliação de resultados aberto 
ao público é imperativo. 

A necessidade de planejamento pú-
blico e eleger prioridades de médio prazo 
não é contrária ao bom funcionamento 
da economia de mercado, se acompa-

nhada de prudência fiscal e periódica 
prestação de contas. Na verdade, o 
crescimento econômico das principais 
economias ocidentais se deu com o 
apoio desse tipo de planejamento, 
por vezes determinado por razões de 
segurança nacional. O Brasil não pode 
querer ser diferente. A verdadeira jabu-
ticaba nacional é achar que o mercado 
substitui com sucesso um aparelho de 
Estado organizado, capaz de planejar e 
executar suas prioridades mantendo a 
transparência. 

Não é o caso de mitificação de 
antigos órgãos, como o Geipot1, nem 
tampouco de insistir na improvisação 
e opacidade do PAC, mas reconhecer 
que é indispensável haver um núcleo de 
planejamento de Estado bem estabele-
cido e que as mudanças estruturais no 
Brasil decorreram de planos abrangen-
tes e detalhados. A experiência nesse 
sentido é clara, incluindo aquela da 
Comissão Mista Brasil-EEUU, financia-
da pelos EUA, estabelecida em julho de 
1951 – nascedouro do BNDES –, ou, de 
forma menos estruturada, a do “Brasil 
em Ação”, contratado à consultoria Booz 

Allen pelo governo Fernando Henrique. 
Esse tema merece estar no centro das 
propostas do Poder Executivo e é ingre-
diente importante para o setor privado se 
desenvolver em novas direções. 

Sua abordagem deve ir além das 
generalidades, incluindo propostas de 
mecanismos de eficiência e transparên-
cia na eleição de prioridades, definição, 
contratação e execução de projetos. 
O uso de consultorias externas ou da 
experiência de instituições financeiras 
multilaterais, corrente em muitos paí-
ses que se transformaram, pode ser 
útil, especialmente havendo um núcleo 
capacitado no Estado para liderá-lo. A 
ação supletiva do Tribunal de Contas 
nessas áreas indica o quanto o Executivo 
precisa melhorar. 

Finalmente, no tema recorrente das 
infraestrutura, houve progressos de 
2015 para cá, com o esclarecimento 
de prioridades e reversão de algumas 
ações insustentáveis. Mas a real profis-
sionalização do comando de muitas das 
agências reguladoras, a resolução dos 
passivos da Lava Jato e o fortalecimento 
do mercado de capitais para ajudar no 
financiamento dos projetos são necessi-
dades urgentes e bem conhecidas. Não 
há muita novidade nisso, mas é como 
quando se vai ao médico esperando 

1. O Grupo Executivo de Integração de Política de 
Transportes (Geipot) foi criado em 1965 como parte 
de um acordo com o Banco Mundial, visando coor-
denar e desenvolver estudos na área de transportes 
e capacitar técnicos no setor. Após diversas trans-
formações e desempenhar papel fundamental até 
finais dos anos 1980, o órgão entrou em liquidação 
em 2002 e foi extinto em 2008.
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uma pílula mágica e ele receita melhor 
alimentação, exercício e sono regrado. 
Pode ser desapontador, mas é o neces-
sário agora e parte da reestruturação 
do Estado, fator indispensável para se 
iniciar nova fase de crescimento. Agir 
por aí também ajudará a melhorar a 
dinâmica do funcionalismo, valorizando o 
aspecto de serviço público das principais 
carreiras. É o caminho para evitar sua 
subordinação política indevida e também 
reduzir o risco do setor público se tornar 
uma casta voltada para si mesma. A his-
tória ensina que a realização desse risco 
traz polarização e não contribui para a 
construção de um país próspero, com 
igualdade de oportunidades e em paz. 

conclusão
O Brasil sempre soube resolver seus 

problemas em paz, apesar de alguma 
turbulência quando alterações na ordem 
econômica mundial afetaram de manei-
ra persistente o nosso país, como no 
intervalo entre o ocaso napoleônico e a 
expansão do café, quando a economia 
brasileira se fechou e a instabilidade polí-
tica foi a tônica até a coroação de D. Pe-
dro II. Nossa história também indica que, 
apesar do “novo” ser sempre atraente, 
caráter, experiência de governo, mode-
ração e abertura de pensamento são 
preciosos, especialmente em um tempo 
em que a democracia convencional está 
sendo testada ao redor do globo. Um 
dos governantes que mais progresso 
trouxe ao país foi o veterano Conselheiro 
Rodrigues Alves, herdado do império e 
repetidas vezes presidente de São Paulo. 

Sua experiência e índole contribuíram 
para a retomada do crescimento depois 
dos tropeços do começo da República. 
Em contraste, Hermes da Fonseca, 
arquétipo do “novo” estranho à política 
mas promovido por alguns expoentes 
desta, trouxe uma instabilidade apenas 
parcialmente mitigada pela mineirice do 
seu sucessor.

Assim, com princípios éticos, ob-
jetivos em que o povo se reconheça e 
linhas de ação que permitam o sanea-
mento fiscal e a melhora significativa 
da formação dos jovens, a recuperação 
econômica tenderá a se fortalecer e 
encontrar seu caminho, contribuindo 
para a solução de outros problemas da 
população. Os ingredientes básicos são, 
assim, clareza de objetivos e meios na 
política econômica e social, buscando 
eficiência e equidade, e a capacidade 
de projetar esperança quando novas 
tecnologias e a fluidez na economia 
mundial podem representar riscos, mas 
têm grandes possibilidades de melhorar 
a vida de cada brasileiro. Com eles, há 
fortes motivos para termos confiança 
na retomada econômica e no sucesso 
da democracia. 

O autor é ex-ministro da Fazenda e doutor em 
Economia
joaquim_dc2006@hotmail.com
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Vivemos sob a penumbra da mais grave crise da história do Brasil, 
uma crise econômica, social e política. Enfrentamos um cenário que 
vai além da democracia interrompida. A meu ver, trata-se de uma de-
mocracia subtraída pela simbiose de interesses de uma classe política 
degradada e de uma elite egocêntrica, sem qualquer compromisso com 
um projeto de reconstrução nacional – o que, inclusive, praticamente 
aniquila qualquer possibilidade de pactação. 

Hoje, citar um político de envergadura com notória capacidade de 
pensar o país é um exercício exaustivo. O Congresso é tenebroso. A 
maioria está lá sabe-se bem com que fins. O elenco de governadores 
é igualmente terrível. Não há um que se sobressaia. E não vou nem 
citar o caso do Rio porque aí é covardia. O “novo” na política, ou o 
que tem a petulância de se apresentar como tal, é João Doria, na 
verdade um representante da velha extrema direita.

A ditadura, a qual devemos repudiar por outros motivos, não era 
tão ordinária nesse sentido. Não sofríamos com essa escassez de 
quadros que vemos hoje. O mesmo se aplica a nossos dirigentes 
empresariais, terra da qual não se vê brotar uma liderança. A velha 
burguesia nacional foi aniquilada. Eu nunca vi uma elite tão ruim 
quanto esta aqui. E no meio dessa barafunda ainda temos a Lava 
Jato, uma operação que começou com os melhores propósitos e se 
tornou uma ação autoritária, arbitrária, que atenta contra as justiças 
democráticas, para não citar o rastro de desemprego que deixou 
em importantes setores da economia. 

É de infernizar a paciência que a Lava Jato tenha se tornado 
símbolo da moralização. Mas por quê? Porque nada está funcionan-
do. Ela é uma resposta à inação política. Conseguiram transformar 
a democracia em uma esbórnia, em que ninguém é responsável por 

Maria Da ConCeição TaVares
eConoMisTa
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nada. Não há lei ou preceitos do estado 
de direito que estejam salvaguardados. 
O futuro foi criminalizado.

Não estou dizendo que o cenário 
internacional seja um oásis. O resto do 
mundo não está nenhuma maravilha, a 
começar pelos Estados Unidos. Conve-
nhamos, não é qualquer país que é capaz 
de produzir um Trump. Eles capricharam. 
Na Europa como um todo, a situação 
também é desoladora. E a China, bem 
a China é sempre uma incógnita... Mas, 
voltando ao nosso quintal, o centro 
medíocre se ampliou de uma maneira 
bárbara no Brasil. Não há produção de 
pensamento contra a mediocridade, 
de lado algum, nem da direita, nem da 
esquerda. Faltam causas, bandeiras, 
propósitos, falta até mesmo um slogan 
que cole a sociedade. O mais impres-
sionante é que não estamos falando 
de um processo longo, de uma ou duas 
décadas, mas, sim, de um quadro de 
rápida deterioração em um espaço ra-
zoavelmente curto de tempo. Estou no 
Brasil desde 1954 e jamais vi tamanho 
estado de letargia. Na ditadura, havia 
protesto. Hoje, mal se ouve um sussurro.

Por outro lado, também não se 
acham soluções pela economia, nota-
damente o setor produtivo. A indústria 
brasileira “africanizou”, como há muito já 
previra o saudoso Arthur Candal. Rende-
mo-nos à financeirização, sem qualquer 
resistência. A ideia do Estado indutor do 
desenvolvimento foi finalmente ferida 
de morte pela religião de que o Estado 
mínimo nos levará a um estado de graça 
da economia. Puro dogma. Estamos 
destruindo as últimas forças motrizes do 

e já estão a um passo da senectude. 
Estou me referindo a uma juventude sem 
vícios, sem amarras, de mente aberta, 
capaz de se indignar e construir um 
saudável contraponto a essa torrente de 
reacionarismo que se espraia pelo país. 
Há que se começar o trabalho de sensi-
bilização já, mas sabendo que o tempo 
de mudança serão décadas, sabe-se lá 
quantas gerações.

Não consigo vislumbrar outra pos-
sibilidade para sairmos dessa geleia 
geral, dessa ausência de movimentos de 
qualquer lado, qualquer origem, seja de 
natureza política, econômica, religiosa, 
senão por uma convocatória aos jovens. 
Até porque, se não for a juventude, vai 
se falar para quem? Para a oligarquia 
que está no poder? Para a burguesia 
cosmopolita – que foi a sobrou – com 
sua conveniente e perversa indiferença? 
Para uma elite intelectual rarefeita e um 
tanto quanto aparvalhada?

Ao mesmo tempo, qualquer projeto 
de costura dos tecidos do país passa 
obrigatoriamente pela restauração 
do Estado. É urgente um processo de 
rearrumação do aparelho público, de 
preenchimentos das graves lacunas 
pensantes. Nossa própria história nos 
reserva episódios didáticos, exemplos 
a serem revisitados. Na década de 30, 
durante o primeiro governo de Getulio 
Vargas, guardadas as devidas propor-
ções, também vivíamos uma dura crise. 
Não íamos a lugar algum. Ainda assim, 
surgiram medidas de grande impacto 
para a modernização o Estado, como, por 
exemplo, a criação do Dasp – Departa-
mento Administrativo do Serviço Público, 
comandado por Luis Simões Lopes.

crescimento econômico e de intervenção 
inclusiva e igualitária no social.

Essa minha indignação, por vezes 
misturada a um indesejável, mas ine-
vitável estado de pessimismo, poderia 
ser atribuída a minha velhice. Mas não 
acho que seja não. Estou velha há muito 
tempo. Luto para não me deixar levar 
pelo ceticismo. Não é simples pelo que 
está diante de meus olhos.

Lamento, mas não me dobro; sofro, 
mas não me entrego. Jamais fugi ao 
bom combate e não seria agora que 
iria fazê-lo. Há saídas para esse quadro 
de entropia nacional e estou convicta 
de que elas passam pelas novas gera-
ções. Como diria Sartre, não podemos 
acabar com as ilusões da juventude. 
Pelo contrário temos de estimulá-las, 
incuti-las. Por ilusão, em um sentido não 
literal, entenda-se a capacidade de mirar 
novos cenários, a profissão de fé de que 
é possível, sim, interferir no status quo 
vigente, o forte desejo de mudança, as-
sociado ao frescor, ao ímpeto e ao poder 
de mobilização necessário para que ela 
ocorra. Só consigo enxergar alguma 
possibilidade de cura desse estado de 
astenia e de reordenação das bases 
democráticas a partir de uma maciça 
convocação e ação dos jovens.

Por mais íngreme que seja a cami-
nhada, não vislumbro saídas que não 
pela própria sociedade, notadamente 
pelos nossos jovens. Não os jovens de 
cabeça feita, pré-moldada, como se 
fossem blocos de concreto empilhados 
por mãos alheias. Esses mal chegaram 

aUla Magna



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

203outubro•novembro•dezembro 2017

Na esteira do Dasp, cabe lembrar, vieram os concursos 
públicos para cargos no governo federal, o primeiro esta-
tuto dos funcionários públicos do Brasil, a fiscalização do 
Orçamento. Foi um soco no estômago do clientelismo e do 
patrimonialismo. O Dasp imprimiu um novo modus operandi 
de organização administrativa, com a centralização das re-
formas em ministérios e departamentos e a modernização 
do aparato administrativo. Diminuiu também a influência dos 
poderes e interesses locais. Isso para não falar do surgimento, 
nas fileiras do Departamento, de uma elite especializada 
que combinou altíssimo valor e conhecimento técnico ao 
comprometimento com uma visão reformista da gestão da 
coisa pública.

Faço esse pequeno passeio no tempo para reforçar que 
nunca fizemos nada sem o Estado. Não somos uma demo-
cracia espontânea. O fato é que hoje o nosso Estado está 
muito arrebentado. Dessa forma, é muito difícil fazer uma 
política social mais ativa. Não é só falta de dinheiro. O mais 
grave é a falta de capital humano. O que se assiste hoje é um 
projeto satânico de desconstrução do Estado, vide Eletrobras, 
Petrobras, BNDES...

restAurAção
O Estado sempre foi a nobreza do capital intelectual, 

da qualidade técnica, da capacidade de formular políticas 
públicas transformadoras. O que se fez no Brasil é assus-
tador, uma calamidade. É necessário um profundo plano de 
reorganização do Estado até para que se possa fazer políticas 
sociais mais agudas. Chegamos, a meu ver, a um ponto de 
bifurcação da história: ou temos um movimento reformista 
ou uma revolução. A primeira via me soa mais eficiente e 
menos traumática. Ainda assim, reconheço, precisaremos 
de doses cavalares do medicamento para enfrentamos tão 
grave enfermidade. Os sintomas são de barbárie. Parece 

um fim de século, embora estejamos no raiar 
de um. Em uma comparação ligeira, lembra 
o começo do século XX. Os fatos levaram às 
duas Guerras Mundiais. Aliás, a guerra, ainda 
que indesejável, é uma maneira de sair do 
impasse.

Por isso, repito: precisamos de uma ação 
restauradora. O que temos hoje no Brasil não 
é uma feridinha à toa que possa ser tratada 
com um pouco de mertiolate ou coberta com 
um esparadrapo. O Estado e a sociedade 
brasileira estão em uma mesa de cirurgia. O 
corte é profundo, órgãos vitais foram atingidos, 
o sangramento é dramático. Este rissorgimento 
não deverá vir das urnas. Não vejo a eleição 
como um evento potencialmente restaurador, 
capaz de virar a página, de ser um marco da 
reconstrução.

Com o neoliberalismo não vamos a lugar 
algum. Sobretudo porque, repito: historica-
mente o Brasil nunca deu saltos se não com 
impulsos do próprio Estado. Esses últimos 
dois anos têm sido pavorosos, do ponto de 
vista econômico, social e político. Todas as 
reformas propostas são reacionárias, da traba-
lhista à previdenciária. Vivemos um momento 
de “acerto de contas” com Getulio, com uma 
sanha inquisidora de direitos sem preceden-
tes. Trata-se de um ajuste feito em cima dos 
desfavorecidos, da renda do trabalho, da 
contribuição previdenciária, da mão de obra. 
O Brasil virou uma economia de rentistas, o 
que eu mais temia. É necessário fazer uma 
eutanásia no rentismo, a forma mais eficaz e 
perversa de concentração de riquezas.

rendA mínimA
Causa-me espanto que nenhum dos princi-

pais candidatos à Presidência esteja tratando 
de uma questão visceral como a renda míni-
ma, proposta que sempre teve no ex-senador 
Eduardo Suplicy o seu mais ferrenho defensor 
e propagandista no Brasil. Suplicy foi ridicula-
rizado, espezinhado por muitos, chamado de 
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um político de uma nota só. Não era, 
mas ainda que fosse, seria uma nota 
que daria um novo tom à mais trágica 
de nossas sinfonias nacionais: a miséria 
e desigualdade.

Mais uma vez, estamos na contra-
mão do mundo, ao menos do mundo 
que se deve almejar. Se, no Brasil, a 
renda mínima é apedrejada por muitos, 
mais e mais países centrais adotam 
a medida. No Canadá, a província de 
Ontario deu a partida no ano passado a 
um projeto piloto de renda mínima para 
todos os cidadãos, empregados ou não. 
A Finlândia foi pelo mesmo caminho e 
começou a testar um programa também 
em 2017. Ao que se sabe, cerca de dois 
mil finlandeses passaram a receber algo 
em torno de 500 euros por mês.

Na Holanda, cerca de 300 moradores 
da região de Utrecht passaram a rece-
ber de 900 euros a 1,3 mil euros por 
mês. O nome do programa holandês é 
sugestivo: Weten Wat Werkt (“Saber o 
que funciona”). Funcionaria para o Brasil, 
tenho certeza.

O modelo encontrou acolhida até nos 
Estados Unidos. Desde a década de 80, o 
Alasca paga a cada um de seus 700 mil 
habitantes um rendimento mínimo cha-
mado Alaska Permanent Fund Dividend. Os 
recursos vêm de um fundo de investimento 
lastreado nos royalties do petróleo.

É bom que se diga que dois dos 
fundamentalistas do liberalismo, os eco-
nomistas F. A. Hayek e Milton Friedman, 
eram defensores da renda básica e até 
disputavam a primazia pela paternidade 
da ideia. Friedman dizia que a medida 
substituiria outras ações assistencialis-
tas dispersas.

No Brasil, o debate sobre a renda 
básica prima pela sua circularidade. 
O Bolsa-Família foi uma proxy de uma 
construção que não avançou. Segundo 
o FMI, a distribuição de 4,6% do PIB re-
duziria a pobreza brasileira em espeta-
culares 11%.

Essa é uma ideia que precisa ser res-
gatada, uma bandeira à espera de uma 
mão. Entre os candidatos à presidência, 
só consigo enxergar o Lula como alguém 
identificado com a proposta. Se bem que 
a coisa está tão ruim que, mesmo que 
ele possa se candidatar e seja eleito, 
teria enorme dificuldade de emplacar 
projetos realmente transformadores. O 
PT não tem força o suficiente; os outros 
partidos de esquerda não reagem.

Lula sempre foi um grande conci-
liador. Mas um conciliador perde o seu 
maior poder quando não há conflitos. E 
uma das raízes da nossa pasmaceira, 
desta letargia, é justamente a ausência 
de conflitos, de contrapontos. Não tem 
nada para conciliar. Mais do que confliti-
va, a sociedade está anestesiada, quase 
em coma induzido. O que faz um pacifi-
cador quando não há o que pacificar? 

A autora é ex-professora da Universidade Estadual 
de Campinas (UNICAMP) e professora-emérita 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro(UFRJ)
mctavares@visualnet.com.br
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Independentemente de concordâncias 
ou discordâncias, o fato é que a política na 
Europa e nos Estados Unidos – especialmen-
te nesse ciclo de crises – confronta ideias. A 
antipolítica cresceu, mas só é significativa na 
Itália com o “Movimento 5 Estrelas”, que tem 
representado 25% do eleitorado. Na América 
do Sul, em grande medida, as eleições vêm 
opondo ideias. Foi assim em novembro de 
2017 no pleito presidencial no Chile (entre 
centro-direita e centro-esquerda) e também 
na eleição parlamentar na Argentina. Da 
mesma forma, as ideias políticas opõem go-
verno e oposição, especialmente nos países 
onde os presidentes chavistas constroem a 
oposição, até por provocação. Na Colômbia e 
no Uruguai, com tradição orgânica na política, 
da mesma forma.

O Brasil é uma exceção. De certa forma, 

Cesar Maia
eConoMisTa

as reformas liberais propostas pelo governo 
afirmam ideias orgânicas políticas. Mas o 
governo não terá candidato a presidente. A 
oposição sapateia na negativa e na coreo-
grafia do contra, do “fora Temer”, “golpistas” 
e coisas no estilo. E se limita a ser do contra 
em tudo o que o governo Temer propõe. E a 
crise deveria estimular o confronto de ideias 
proativas.

Os partidos mudam de nome para 
simbolizar a renovação e nada mais. Até 
o partido do governo volta a se denominar 
MDB, numa referência ao passado democra-
tizador. E os nomes que se apresentam são 
personagens que basicamente representam 
a antipolítica – com personagens conhe-
cidos, especialmente através da mídia ou 
populistas tradicionais. As ideias orgânicas, 
até aqui, estão fora da disputa presidencial. 
E é isso que caracterizaria a maturidade e 
a representatividade políticas. A eleição 
presidencial de 2018 será o palco para a 
encenação da antipolítica e do populismo.
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A teoria da catástrofe, de René 
Thom, aplicada à política, diz que des-
continuidades que se passam por sur-
preendentes são, na verdade, explicadas 
como uma corrente submarina, não 
percebida por quem só vê a superfície.

Em julho de 2011, o FMI, em relatório 
sobre a América Latina, e a revista The 
Economist apontaram no mesmo senti-
do: formava-se uma “bolha” na região 
capaz de estourar em alguns meses. O 
Brasil foi citado como um dos casos mais 
delicados. Lembravam que não se pode 
tratar, simultaneamente, de controlar a 
inflação e desvalorizar o câmbio. A pre-
sidenta Dilma Rousseff dizia que estava 
travando uma “guerra contra a inflação”, 
expressão que denota insegurança – e 
mais coisas não ditas.

A crise de 2008-09, diferente da de 
1997-98, não tirou capitais dos países 
emergentes. Ao contrário: com taxas 
generosas de juros e estando fora do 
epicentro dos países desenvolvidos 
continuaram a atrair capitais, produzindo 
uma valorização quase generalizada do 
câmbio.

Ainda em 2011, para cada 10% de 
crescimento da China, o impacto na 
América Latina, via commodities, era 
de aproximadamente 4%. Viramos uma 
periferia da China. Mas as autoridades 
chinesas falavam em reduzir esse ritmo. 
Sendo assim, o impacto continental 
seria significativo. E a isso se agregava 

a crise europeia e a necessidade dos 
EUA enfrentarem seu déficit fiscal. O 
paraíso das commodities não seria o 
mesmo. Em mais um tempo, garantiam, 
a taxa de juros nos EUA teria de subir, 
atraindo capitais que migravam para os 
emergentes. 

As razões da “bolha” brasileira ter 
crescido na frente das demais (com 
exceção da Argentina) estavam nos 
próprios dados oficiais divulgados com 
parcimônia para não assustar os investi-
dores. A inflação já sinalizava para mais 
de 7%. A expansão do crédito embutia 
uma inadimplência potencial crescente. 
O déficit em conta-corrente ia para 
US$ 60 bilhões. A balança comercial 
da indústria (manufaturados) foi de um 
superávit de US$ 31 bilhões para um 
déficit de US$ 51 bilhões em cinco anos. 
O déficit comercial nos derivados do pe-
tróleo (um país autossuficiente!) passou 
de US$ 3 bilhões para US$ 18 bilhões 
em dez anos. Como dizia Simonsen, “a 
inflação fere, mas o balanço de paga-
mentos mata”. Ao que tudo indicava, 
o terremoto de 2008-09 entrou com 
grau 8 nas economias desenvolvidas e 
chegava nas emergentes com graus um 
pouco menores. E, no Brasil, com mais 
um efeito: o político. O “desconforto” de 
2011 levou a base da sociedade a fazer 
comparações.

o “trAbAlhismo” nAs urnAs
As armadilhas eleitorais estão sempre 

rondando. A política tem tendências de 
longo prazo que se expressam, em 
números aproximados, nos processos 
eleitorais. Nas eleições de 1947, por 
exemplo, PTB e PCB – partidos ligados 
ao “trabalhismo” – somaram uns 12% 
dos deputados federais. Nas eleições 
seguintes, foram crescendo progres-
sivamente, até que, em 1962, o PTB 
tornou-se o principal partido, com cerca 
de 30% dos deputados federais. O golpe 
de 1964 interrompeu esse processo, mas 
apenas provisoriamente.

Com a redemocratização, o “traba-
lhismo” retornou com cara própria – com 
o PDT e o PT, inicialmente. E esse pro-
cesso se repetiu: partindo praticamente 
de uns 10% dos deputados federais, seu 
crescimento foi permanente. A diferença 
é que o “trabalhismo” foi ficando muito 
mais pulverizado. Em meados de 2011, 
o PT tinha 16,5% dos deputados e a ele 
somavam-se PDT, PSB, PC do B, PSOL 
etc. para se chegar aos mesmos 30% 
ou um pouco mais.

Quem olha as correntes abaixo 
da linha do mar ou a floresta de cima 
perceberá essas tendências. Mas há 
eleições que são pontos fora da curva. 
Por exemplo, a do Plano Cruzado de 
1986, quando o PMDB elegeu todos 
os governadores, menos o de Sergipe, 
e 52% dos deputados federais. Quem 
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pensou que tal eleição lançava uma 
nova tendência, se deu mal. Dois anos 
e meio depois, Fernando Collor vencia 
as eleições presidenciais disputando 
com Lula o segundo turno. Brizola foi 
o terceiro candidato mais votado. Em 
1990, o PMDB passava a ter 20% dos 
deputados federais.

A eleição de 2010 é outro ponto 
fora da curva. Um presidente mitificado, 
entrando no processo eleitoral como 
fator exógeno, gravando “telemarketing”, 
aparecendo na TV, inventando sua 
candidata a presidente e elegendo-a, 
pedindo votos aos seus e contra os 
adversários, num processo nunca visto 
nas democracias maduras. Ele levou o 
que queria: a máquina presidencial. Mas, 
para não ter riscos, foi cedendo espaço 
nos estados para seus parceiros. O PT 
fez 16,5% dos deputados federais, cinco 
governadores – só dois entre os estados 
mais importantes: Bahia e Rio Grande do 
Sul. Portanto o ponto fora da curva pela 
popularidade do presidente em 2010 
deixou fundações tão frágeis quanto 
em 1986 – quando, depois, ocorreu o 
que ocorreu.

os custos de cAmpAnhA
As campanhas eleitorais, diga-se, 

têm vários custos além do que é mais 
óbvio: o da campanha. São ao menos 
seis os custos adicionais. O primeiro é 
o de cumprir as promessas; o segundo, 

de não cumprir as promessas. O terceiro 
é o de a agenda final do primeiro turno e 
inicial do segundo ter um caráter religioso. 
O quarto é o custo econômico para o Brasil 
da política econômica eleitoral. O quinto 
é o custo estratégico de se sair de uma 
campanha sem agenda e sem projeto para 
o país. E o sexto é o custo político de um 
governo com a imagem estilhaçada.

Ao primeiro custo (as promessas dos 
candidatos) devem-se somar aquelas 
feitas pelos postulantes aos governos 
estaduais articuladas com os presidenci-
áveis. Se cumpridas, as pressões fiscais 
e inflacionárias, que já são preocupantes, 
serão agravadas.

O segundo caso, o do não-cumpri-
mento das promessas, tem o peso de 
antecipar uma inevitável impopulari-
dade. O terceiro custo é trazer para a 
agenda eleitoral temas (valores cristãos) 
que terminam reforçando a partidariza-
ção das igrejas. O quarto, de caráter 
econômico, traz uma combinação 
preocupante: se há um ponto em que 
os últimos governos se igualaram é ter 
usado o populismo cambial e fiscal em 
ano eleitoral.

Por sua vez, a falta de agendas e 
de projetos para o país, o quinto custo 
de nossa escalada, é percebida a olhos 
nus. Questões fundamentais para os 
próximos anos – como a política externa; 
a dependência da China; a guerra das 
moedas; a Europa viver a politização da 
crise da imigração; o chavismo extrapolar 
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suas provocações – são temas que estão 
passando ao largo das campanhas.

Por fim, devemos ressaltar o custo 
político das relações entre Executivo e 
Câmara dos Deputados. Há uma ilusão 
que se repete sistematicamente na 
política: imaginar que o sucesso na 
atividade privada cria as condições 
para que se importe “este ou aquele” 
diretamente para um processo eleitoral. 
Importar para a política é sempre posi-
tivo, é deixar que “este e aquele” vivam 
nesse mundo, entendam a sua lógica e, 
com isso, possam vir a se candidatar a 
presidente e governador.

Mas quando se tenta fazer um ata-
lho, trazendo “este ou aquele” outsider, 
quase sempre ocorre uma frustração 
eleitoral. Os exemplos não são difíceis 
de achar, um deles em especial: no auge 
de sua popularidade como empresário e 
unanimidade nacional, Antônio Ermírio 
de Moraes se lançou candidato a go-
vernador de São Paulo em 1986, usando 
o PTB como fachada. Até o senador 
Fernando Henrique Cardoso se encantou 
com a hipótese, deixando de lado o can-
didato de seu partido, Orestes Quércia.

Antônio Ermírio abriu na frente. E 
parecia um passeio, segundo as pesquisas. 
Afinal, São Paulo iria ter como governador 
o quadro de gestão mais qualificado do 
Brasil. A imprensa o abraçou. As elites 
vibraram. O processo eleitoral avançou: 
vieram os debates, as pesquisas, a 
capilaridade política, a desconfiança, as 
críticas injustas... Afinal, ele enfrentava 
Quércia e Maluf. No final, Quércia 
passou de passagem e venceu com 40% 

dos votos. Antônio Ermírio de Moraes 
despencou e ficou com quase 20%, um 
pouco acima de Maluf.

O processo eleitoral, ou seja, a cam-
panha, é uma guerra. Parafraseando – ao 
inverso – Carl von Clausewitz (general do 
Reino da Prússia; considerado um grande 
estrategista militar e teórico da guerra): 
a eleição é a guerra com outros meios. 
Ou copiando Sun Tsu (general, estrate-
gista e filósofo chinês; mais conhecido 
por sua obra “A Arte da Guerra”, com-
posta por 13 capítulos de estratégias 
militares): “Em poucas palavras, no que 
consiste a habilidade e a perfeição do 
comando das tropas é o conhecimento 
das luzes e das trevas, do aparente e do 
secreto. É nesse conhecimento hábil que 
habita toda a arte”

Sempre que um partido enfrenta a 
ausência de pré-candidatos competitivos 
nas eleições para presidente e governador, 
tenta uma saída mágica: um nome 
expressivo da sociedade, de forma a bus-
car votos com o reconhecimento que tem. 
Um outsider! Isso é também antipolítica. 
E quase nunca dá certo.

conservAdores e liberAis
Existem dois vetores políticos que 

atraem os votos dos eleitores. E as alter-
nativas dos eleitores entre eles formam 
uma combinação de quatro hipóteses. 
Esses vetores são: Conservadores e 
Liberais. Conservadores na economia ou 
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intervencionistas. Liberais na economia, 
com um intervencionismo mínimo. Con-
servadores nos valores, que se poderia 
resumir como valores cristãos. Liberais 
nos valores em relação à vida (aborto), 
em relação à família, e em relação ao 
comportamento.

Pesquisas nos últimos anos procuram 
entender as tendências políticas não 
mais na clássica disjuntiva direita/
esquerda ou mesmo nas alternativas 
partidárias. Para isso, fazem perguntas 
sobre economia, estado, comportamen-
to, família, sexo etc., aos eleitores. E, 
em seguida, agrupam os eleitores nas 
quatro hipóteses citadas. 1) Liberais na 
economia, liberais nos valores; 2) Libe-
rais na economia, conservadores nos 
valores; 3) Conservadores na economia, 
liberais nos valores; 4) Conservadores na 
economia, conservadores nos valores.

A direita tanto pode afirmar-se liberal 
como conservadora na economia. Mas 
sempre se afirma como conservadora 
nos valores. A esquerda será sempre 
conservadora na economia e liberal 
nos valores. Raramente se encontra 
uma representação política liberal na 
economia e liberal nos valores. Esta 
última hipótese é de baixa atratividade 
eleitoral, pois confunde os eleitores.

Quanto mais claras as opções 
políticas nessas hipóteses e alternativas, 
mais fácil o eleitor identificará a sua 
representação. Usando pesquisas já 
realizadas e a movimentação dos pré-
-candidatos, se vê que Lula é claramente 

conservador na economia e liberal nos 
valores. Bolsonaro, sempre conservador 
nos valores, recentemente fez uma 
opção por ser liberal na economia em 
sua viagem aos Estados Unidos. Com 
isso, sua candidatura passa a ter uma 
imagem mais nítida.

O PSDB, seja com Geraldo Alckmin 
como com João Doria, afirma-se con-
servador nos valores. Na economia, 
com ambos, apresenta-se como liberal, 
embora de forma mais nítida com Doria. 
Marina Silva, enquanto personagem, 
flutua na economia entre afirmações 
liberais e conservadoras e, da mesma 
forma, em relação aos valores. Isso já 
ficou claro em 2014 e fica muito mais 
claro hoje. Dessa forma, será difícil 
aglutinar maiorias.

O PDT afirma-se sempre como 
conservador na economia. Mas, nos 
valores, será muito difícil ter unidade 
com Ciro, o que dificultará a identificação 
com maiorias de opinião eleitoral. Al-
varo Dias mistura, em suas posições, 
opiniões liberais e conservadoras tanto 
em economia como nos valores. Dessa 
forma, muito dificilmente marcará uma 
identidade e tenderá a flutuar num pa-
tamar muito baixo.

Tentar ser as duas coisas ao mesmo 
tempo, para atrair o eleitor, é o caminho 
para confundir e perder votos. É claro 
que somente em campanha se poderá 
identificar o binômio de cada candidato. 
Essas são hipóteses em função das 

posições que divulgam e que a mídia 
clássica e social multiplica. Há que se es-
perar. Mas serão os binômios descritos 
acima e a identidade relativa dos candi-
datos em relação a eles que informarão 
a competitividade dos candidatos, esses 
ou outros que surjam.

O que um governo precisa é que se 
construa um sistema de controle inter-
no – financeiro e jurídico – profissional, 
exercido com autonomia profissional por 
servidores – auditores e procuradores 
– concursados. Com isso, não são os 
ministros e secretários que nomeiam os 
inspetores de finanças nem os assesso-
res jurídicos, mas a Auditoria Geral e a 
Procuradoria/Advocacia Geral.

Esse é o modelo usado em países 
europeus de democracia e economia 
desenvolvidas, e alguns asiáticos. Com 
isso, os problemas são detectados na 
raiz e não progridem, e o que passa 
por este filtro é quase nada. O controle 
da legalidade é exercido, desde logo, 
a partir do empenho das despesas ou 
da legalidade dos atos presidenciais, 
ministeriais e “secretariais”. E as autori-
dades não se sentem pressionadas pelos 
eventuais cercos políticos: mostram o 
despacho do controle interno e pedem 
que convençam a ele. Quem, nesse mo-
mento no Congresso, se oporá à criação 
de um sistema como esse?

E a lei viria para dar estabilidade e 
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permanência a esse sistema de controle 
interno autônomo e profissional. Mas 
ele pode ser imediatamente implantado 
de forma administrativa por decisão 
presidencial, de governadores e prefeitos. 
É questão de vontade política... apenas.

Joseph Fouché (1759-1820), minis-
tro durante a Revolução Francesa e a 
Era Napoleônica, criticado por sua falta 
de caráter e citado como fundador da 
Ciência Política Contemporânea, foi para 
Balzac “um gênio singular”. Na lista de 
políticos que ele traiu estão Robespierre, 
Barras, Collot, Talleyrand e Napoleão. 
Sempre à sombra do poder. Porque só 
conhece a vida quem já mergulhou nas 
profundezas, só um revés confere ao 
homem sua força impetuosa integral. 
Principalmente o gênio criador precisa 
dessa solidão temporária forçada para 
medir, das profundezas do desespero, do 
exílio distante, o horizonte e a extensão 
de sua verdadeira missão.

o poder do frAcAsso
Também na esfera inferior, terrestre, 

do mundo político, uma retirada tem-
porária confere ao estadista uma nova 
percepção, uma reflexão mais aguda e 
uma forma melhor de calcular o jogo das 
forças em ação. Por isso, nada de melhor 
pode acontecer a uma carreira política 
do que a sua interrupção temporária, 
pois quem sempre vê o mundo do alto de 
uma nuvem, do topo da torre de marfim 
e do poder, só conhece o sorriso dos 
submissos e a sua perigosa solicitude. 
Quem tem sempre nas mãos o poder 

esquece o seu verdadeiro valor. Nada 
enfraquece mais o artista, o general, o 
estadista do que o sucesso permanente 
de acordo com a vontade e o desejo.

O escritor e biógrafo austríaco Stefan 
Zweig lembra que somente no fracasso 
o artista conhece a sua verdadeira rela-
ção com a obra, assim como apenas na 
derrota o general reconhece seus erros 
e só na desgraça o estadista adquire 
verdadeira clarividência política. Uma 
riqueza constante torna o homem frou-
xo, aplausos constantes entorpecem, 
só a interrupção confere nova tensão 
e elasticidade criadora ao ritmo que se 
desenrola no vácuo. Só a desgraça abre 
uma perspectiva profunda e larga da 
realidade do mundo.

O exílio é uma dura lição, mas todo 
exílio significa ensinar e aprender: 
ele forma a vontade do fraco, torna 
decidido o indeciso e torna mais rígido 
ainda quem já é severo. Para o homem 
verdadeiramente forte, o exílio não 
reduz, antes aumenta sua força.

James Carville, publicitário respon-
sável pela primeira campanha presiden-
cial de Bill Clinton, ganhou notoriedade 
com a vitória do democrata sobre Ge-
orge Bush pai, candidato à reeleição. 
Bush abriu a campanha disparado na 
frente, após a primeira guerra no Iraque, 
transmitida em tempo real pela CNN, e 
com vitória rápida e decisiva dos EUA. 
Na Guerra do Golfo (08/1990-02/1991), 
Bush teve a seu lado os destacados ge-
nerais Colin Powell, secretário de estado, 
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e Norman Schwarzkopf, comandante 
das operações –, ambos estrelas da 
mídia naquela conjuntura.

Surpreendentemente, na parte final 
da campanha, a diferença pró-Bush 
foi diminuindo, até que Clinton se 
aproximou. Numa das reuniões de Car-
ville com sua equipe, ainda com Bush 
favorito e na dianteira, gravada em vídeo 
e depois amplamente divulgada após 
a vitória de Clinton, as dúvidas ainda 
persistiam. Carville, de pé e aos berros, 
determinou a estratégia da vitória: “É a 
economia, estúpido!!!”

Carville realizou uma ampla pesquisa 
com cerca de 40 perguntas. Em todas – 
menos numa – os temas levavam Bush 
à vitória. A exceção foi a economia e o 
emprego, que depois do auge, durante a 
Guerra do Golfo, começavam a declinar. 
Carville focalizou a campanha no empre-
go/economia, apenas um dos 40 temas 
pesquisados, e sua frase ficou famosa. Ou 
seja, a situação da economia conduziria o 
resultado eleitoral. Essa frase passou a ser 
um carma para os marqueteiros.

A situação de hoje, nos EUA de 
Bush, contraria essa tese da economia 
como fator determinante da política e da 
popularidade presidencial. O desgaste 
de Donald Trump nos Estados Unidos 
e no mundo todo vem destacado pelas 
pesquisas de opinião que o colocam 
com a pior aprovação presidencial por 
décadas. Mas a reversão econômica 
e o crescimento de 3% ou pouco mais, 
nos últimos trimestres, com queda do 

desemprego e da inflação, não afetaram 
sua avaliação. Sua impopularidade não 
apenas se mantém como se agrava.

No Brasil ocorre fato semelhante. 
Michel Temer convive com uma impo-
pularidade recorde. Desde que assumiu 
a presidência após o impeachment 
de Dilma, a curva de sua avaliação é 
declinante, chegando no final de 2017 
a 5% de avaliação positiva.

Mas, ao lado dessa curva – decli-
nante e sustentada – os gráficos com 
os indicadores econômicos mostraram 
trajetória completamente invertida no 
segundo semestre de 2017. A economia 
voltou a crescer e os analistas chegaram 
a falar que a recessão acabou. O desem-
prego começou a diminuir e vem sendo 
assim nos últimos meses. A inflação 
despencou para um nível de 3%, raro nos 
anos pós-Real. O setor externo apresen-
tou saldos crescentes. Os juros têm sido 
reduzidos, atingindo quase a metade do 
que eram na transição do impeachment.

Temer mostrou forte vitalidade no 
Congresso, mesmo debaixo de um 
enorme noticiário negativo com as 
duas denúncias apresentadas contra 
ele pelo então Procurador-Geral, Ro-
drigo Janot. Em estudo publicado no 
caderno Ilustríssima da Folha de S. Paulo 
(29/10/2017), Carlos Pereira, doutor em 
ciência política pela New School Uni-
versity, professor da Fundação Getulio 
Vargas (FGV) e professor visitante na 
Universidade Stanford, demonstrou com 

dados e gráficos que, desde FHC (1995) 
“Temer é o presidente mais eficiente na 
relação com o Congresso”.

Nesse estudo, Carlos Pereira mos-
trou que Temer tem o menor custo-
-benefício no jogo parlamentar. Isso 
desmente o noticiário que atribuiu o 
apoio a Temer a uma política abusiva de 
clientela – com cargos e emendas – que 
teria sido recorde na votação das duas 
denúncias. E isso porque essas votações 
retardaram a votação das reformas 
econômicas que restam e levantaram 
dúvidas sobre as suas aprovações.

É provável que, vencida a turbulência 
dessas pautas mais sensíveis na Câmara 
de Deputados, essas votações retornem 
à ordem do dia. Mas, assim mesmo, 
não há qualquer expectativa que ocorra 
uma reversão significativa e abrupta na 
avaliação de Temer. A política de clien-
tela não explica os votos dos deputados 
atentos às suas bases a apenas um ano 
das eleições de 2018.

Os casos de Trump e Temer desmen-
tem a assertiva de Carville como uma 
regra geral, compulsória e inexorável nas 
correlações entre Economia e Política no 
que diz respeito aos chefes de governo. 
Isso deve animar os “mercados”. 

O autor é vereador do Rio de Janeiro. Foi prefeito 
do Rio por três mandatos e deputado federal por 
duas vezes. Atualmente é vice-presidente da In-
ternacional Democrata de Centro (IDC) e da União 
de Partidos Latino-Americanos (UPLA).
cesar.maia@uol.com.br
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Permitam começar com Camões:
Mudam-se os tempos, 

mudam-se as vontades
Muda-se o ser, muda-se a 

confiança, 
Tudo é feito de mudança, 
Assumindo sempre novas 

qualidades.
Mudaremos?
Difícil dizer. 
Vai dar certo?
Mais difícil ainda.
Quando D. João VI chegou 

ao Brasil em 1808, desembarcou 
uma corte esfacelada, sem re-
cursos, armas ou vassalos. Sem 
terras, exércitos ou governo. Fazer 
alianças locais era inevitável. Era 
necessário criar a administração 
pública para gerir, a partir do Rio 
de Janeiro, o Reino Unido. 

O monarca usou de duas estra-
tégias. Primeiro, distribuiu títulos 
de terras, todas suas por descobri-
mento, a brasileiros nativos e por-
tugueses desembarcados. Alguns 
já eram ilegais latifundiários da terra 
alheia. Depois, concedeu títulos a 
cerca de quatro mil cavaleiros e 73 

nobres, entre eles 28 marqueses, oito condes, 16 
viscondes e 21 barões.

As benesses do Estado imperial amalga-
maram os nativos comerciantes, os senhores 
de engenho, proprietários de terra, donos de 
escravos. Criou a burocracia imperial. Cons-
titucionalizou o patrimonialismo já esboçado 
nas capitanias hereditárias e no Regimento de 
Thomé de Souza. Colocou de pé a administração 
pública por intermédio dos bacharéis e da Igreja 
Católica, o cimento da nossa unidade, diria Gil-
berto Freyre. Financiou a elite econômica com 
terras, abertura de portos e escravidão. 

A independência que viria era a indepen-
dência desse modelo de gestão do Estado e 
da sociedade. 

Os advogados foram, desde 1827, operado-
res principais. Muito mais elite administrativa 
e patrimonial do que judicial. Eram os fiscais 
de alfândega, empresários, parlamentares, 
diplomatas, bacharéis, financistas. Eram tudo e 
todos. Menos o povo.

O resultado é que a primeira Constituição, 
de 1824, para ser centralizadora do poder, foi 
outorgada. A maioria dos brasileiros foi excluída 
desse amálgama gerenciador da nação. D. Pedro 
I imporia constituição patrimonialista, “digna 
dele mesmo”.

Frei Caneca, lá de Olinda, discordou. 
Mataram-no.

Mudamos?
Esse amálgama patrimonialista, com nuan-

JoaquiM FaLCão
JurisTa
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ces e simbioses, se repetiu. Renovado 
o modelo, por exemplo, na década de 
1950, com os empresários da indústria 
automobilística paulista, os fazedores 
de Brasília e os gestores públicos das 
metas de JK. 

Em 1964, o modelo uniu a burocracia 
militar, a burocracia técnica, grandes 
industriais, construtores, setores da 
classe média, alto operariado paulista e 
se fez outra vez governo. Seus gestores 
distribuíram e modernizaram as institui-
ções públicas – Banco Central, CVM, 
Eletrobras, Embratur etc. – empresas 
estatais com poderes regulatórios, con-
troles infraconstitucionais e decretos-lei. 
Atos institucionais e segurança nacional.

Até que Ernesto Geisel, por um lado, 
e Eugênio Gudin, por outro, resolveram 
cair fora. A legitimidade do poder pela efi-
cácia do modelo econômico que Roberto 
Campos prometera a si próprio e ao país 
não nos levaria à democracia includente 
e ao mercado globalmente competitivo. 
Saíram. O caminho da junção entre a 
burocracia militarizada e o empresariado 
liberal estava errado.

Golbery do Couto e Silva, o design 
thinker da Revolução de 1964, expres-
sava tanta contradição: anticomunista 
geopolítico, economicamente naciona-
lista e politicamente autoritário.

E hoje? 
O amálgama patrimonialista de D. 

João VI resiste e moderniza-se ainda? 
A burocracia, não mais nobre ou 

militar, está dividida em burocracia de 
carreira – permanente e de concursos 
públicos imediatamente ultrapassados 
antes da nomeação – e burocracia 
partidarizada de cargos de confiança. 
Quase sempre em luta fratricida. 

Recentemente, a burocracia dos 
cargos de confiança selecionou alguns 
grupos econômicos e cooptou os partidos, 
que são apenas eleitorais e não políticos. 
Feitos de tempo de televisão, financia-
mento público, caixa dois e mistificações 
programáticas. E se refizeram governo. 

Renova-se o amálgama, que é tam-
bém de classe, porque, como antes, é 
excludente da maioria dos brasileiros da 
renda e da riqueza nacional. 

Os títulos de nobreza são outros. São 
concessões, licenças, subsídios, preca-
tórios, créditos fiscais, financiamentos, 
política de juros. Outorgados por de-
cisões discricionárias da “burocracia” 
dos cargos de confiança, poderia dizer 
Fernando Henrique.

Uma burguesia burocrática partidari-
zada e uma empresarial nobreza privada 
fazem o novo patrimonialismo. 

Os concessionários de serviços 
públicos, os agentes reguladores, os 
exploradores de monopólios naturais, 
os campeões nacionais, os detentores 
de cartas-patente, são os novos barões, 
duques e viscondes. 

Então, de repente, entra em cena, 
sem anúncio, acidente mesmo, a flecha 
da Lava Jato. 

Mirou o cartel petrolífero do direito 
de corromper e atingiu a corrupção 
sistêmica, política e econômica, motor 
do capitalismo neoliberal.

Pensou em consertar uma mera 
fratura exposta e encontrou bactérias 
em todo o organismo. Este é o momento 
atual. As bactérias reinsistirão?

Não sabemos.

gaRgântUa
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o moderno pAtrimoniAlismo
A modernização do patrimonia-

lismo tinha se revestido do manto da 
constitucionalização neoliberal da livre 
concorrência, e das licitações públicas. 
Da aliança entre campeões nacionais, 
grandes empreiteiras, bancos públicos 
e burocracia petrolífera. 

Aliás, o que é o patrimonialismo, 
senão a designação política de um ex-
cludente arranjo público-privado? 

Não se nota muita diferença entre a 
ausência da constituição nos territórios 
controlados pelas milícias, traficantes, 
nas ruas e periferias das grandes ci-
dades, e a ausência nos territórios dos 
negócios de licitações, regulações e con-
tratação de obras públicas. Exceções à 
parte. Generalizações contidas, é logico. 

Vai dar certo?
Não sei.
Quem reduz a Lava Jato a um juiz 

perseguindo um político, ou a uma 
força-tarefa perseguindo um partido, ou é 
egocêntrico demais ou faz pouco do Brasil.

Quem reduz a Lava Jato apenas à 
violação do devido processo legal ou do 
direito de defesa ou é consertador de 
conjuntura ou não acredita na possibilidade 
de autocorreção do próprio Poder Judiciá-
rio. Onde paradoxalmente vai se proteger.

No fundo, podemos estar diante de 
uma investigação moral, sobre o ethos 
autoritário patrimonialista e excludente 
do poder e da riqueza e que chegou com 
D. João VI.

De uma investigação econômica 
sobre a ocultação legalmente ilegal de 
cartéis, licitações de algibeira, e subsí-
dios de contrapartida.

Paradoxalmente, essas investigações 
podem ter como consequências a restau-

ração da competividade e inovação como 
motor do desenvolvimento nacional.

São investigações, sobretudo e 
antes de tudo, sobre o presidencialismo 
de coalizão que mais e mais se torna 
presidencialismo de classe. 

Vai dar certo?
Não sei. 
Lava Jato implodiu um direito pro-

cessual penal liberal, porque ineficiente. 
Não consegue mais defender o réu. 

Consegue apenas adiar sua prisão e 
a pena. Imaginado como direito de pro-
teção individual liberal, se tornou direito 
a prescrições e decadências. 

Esse direito processual penal prati-
cou garantismo seletivo. Desconhece 
a tipologia da classe do crime. E suas 
ramificações, infiltrações, a multidão do 
colarinho branco. Como se não existisse 
crime fora da pobreza. Não se assegura 
mais o elegante vazio das cadeias. 

Por isso, a sobrevivência do pa-
trimonialismo necessita mais do que 
recursos financeiros públicos, cargos de 
confiança, títulos ou concessões. 

Necessita da defesa legal, ou me-
lhor, aparentemente legal, da corrupção 
sistêmica. 

Necessita da lei, do pedaço de lei, 
da emenda oculta, do voto individual no 
colegiado, da metade da liminar não vo-
tada, do acórdão adiado, da ausência do 
ministro no plenário por viagem mundo 
afora, da emenda parlamentar a liberar, 
da manutenção do foro privilegiado, do 
pedido de vista não devolvido há mais de 
300 dias, como aponta o Supremo em 
Números, da FGV Direito Rio. 

Necessita da reforma política que 
reforce a probabilidade de reeleição, 
de um Congresso, onde, como aponta 

projeto Congresso em Números, da 
FGV Direito Rio, excluídos parentes e os 
que já exerceram mandatos, a taxa de 
renovação é de apenas 19%.

A matriz liberal do garantismo indi-
vidual não mais consolida o amálgama 
patrimonialista. Precisa de mais. De 
normas administrativas, novas leis e 
jurisprudência, que, em sendo abstratas 
e se apresentando como estado demo-
crático de direito, lhe são contra.

No direito, para o Brasil dar certo, 
é preciso mais. É preciso construir um 
constitucionalismo de realidades. Capaz 
de distribuir liberdades e igualdades. 

Capaz, por exemplo, de distinguir 
entre o interesse público na escolha de 
pauta de votação, seja no Congresso ou 
no Supremo, de sua apropriação privada 
para esconder a corrupção sistêmica 
do político ou do ministro que tem a 
competência para determiná-la.

De distinguir quando a decisão da 
burocracia administrativa, legislativa ou 
judicial é uso de interesse público ou 
abuso de direito privatizado. 

O autoritário patrimonialismo se 
esconde hoje na discricionariedade 
incontrolada das burocracias adminis-
trativa, judicial e legislativa, o qual faz 
do abuso, seu uso. 

A privatização do formalismo dogmá-
tico não permite ver e punir esse abuso. 
Cega a democracia. 

Tenta fazer a corrupção sistêmica, 
judicialmente revelada e midiaticamente 
flechada pelas dezenas de Lava Jato já 
disseminadas, too big to fail.

Conseguirá? 

O autor é professor da FGV Direito – Rio
joaquim.falcao@fgv.br
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Vivemos um período difícil. Ouso dizer 
que os únicos avanços positivos realmente 
globais nos últimos 40 anos foram os da 
tecnologia da informação. Ou talvez nem 
isso. Uma gigantesca cadeia de crises em 
desdobramento ameaça o bem-estar das 
pessoas e das coletividades e vem gerando 
mal-estar crescente em todo o planeta. No 
tempo de vida dos nossos filhos e netos 
teremos de tomar o máximo cuidado com a 
evolução desses problemas e de outros que 
ainda podem aparecer. 

O alarme do relógio ecológico e o descré-
dito de Donald Trump já estão reverberando. 
As tensões étnicas e religiosas assim como as 
migrações e os atos terroristas que as marcam 
ainda não começaram a ser estancadas. A mais 
espantosa concentração de renda de toda a 
história coloca nas mãos de menos de uma cen-
tena de pessoas o equivalente a toda a riqueza 
gerada pelos 50% mais pobres da humanidade. 

A acentuada e simultânea deterioração 
da qualidade dos serviços públicos em 
grande parte dos países do mundo; a prática 
cada vez mais ampla e desavergonhada da 
corrupção; aumentos inaceitáveis nos índices 
de violência urbana e rural por toda parte; e, 
para presidir a tudo isso, uma clara e crescen-

José Viegas
eMbaixaDor

te disfuncionalidade administrativa parece 
erodir a estabilidade política e a própria 
governabilidade em países comprometidos 
com a democracia representativa. 

Ainda no tempo de vida dos nossos 
filhos, teremos também de tomar o máximo 
cuidado com a criação da inteligência artifi-
cial, e todo esse cuidado deverá ser tomado 
antes de que ela seja criada, pois talvez já no 
instante seguinte as máquinas inteligentes, 
com capacidade superior à humana, poderão 
passar a dar as cartas. 

Essa formidável convergência de crises tor-
na realmente “imperativo” o ato de “renascer”. 
As variáveis a estudar e controlar são inumerá-
veis, e não tenho dúvidas de que o desempenho 
dos principais governos e sociedades civis no 
futuro próximo será um fator crucial. 

o brAsil e suAs circunstânciAs
O Brasil, em particular, tem enfrentado, 

sobretudo nos últimos quatro anos, uma 
pluralidade de crises, que pode resultar na 
maior das crises de sua história. Destaco 
entre elas as seguintes:

• Aceleração e institucionalização da 
corrupção em favor de macroempresas e de 
governantes sensíveis ao poder do dinheiro; 
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• Deterioração acentuada da quali-
dade dos serviços públicos; 

• Aumento da violência urbana, em 
meio à forte e ampla caotificação da vida 
humana nas regiões pobres do mundo; e

• Irracionalidade estratégica dos 
governos. 

Do ponto de vista econômico, pas-
sada a euforia da primeira década deste 
século, que viu o Brasil desenvolver-se 
com pujança tanto no âmbito econômico 
quanto no social, a ponto de tornar-se a 
sexta maior economia do mundo, nosso 
país passou por uma incrível sucessão 
de fracassos e retrocessos políticos, 
econômicos e sociais. 

Em quatro anos tivemos uma forte 
recessão, que nos custou uma queda 
de 13% em termos reais na renda per 
capita nacional, um retrocesso do pleno-
-emprego ao desemprego de 14% da 
força de trabalho, déficits orçamentários 
gigantescos, uma forte escassez de 
investimentos públicos e privados e uma 
grande regressão do desenvolvimento 
social.

Do ponto de vista político, os Pode-
res constituídos viram-se, em múltiplas 
instâncias, sequestrados por parlamen-
tares, quadrilhas de parlamentares e 
dirigentes civis corrompidos por uma 
eufórica competição de propinas entre 
políticos das mais altas instâncias, além 
de incontáveis outros, e um conjunto de 
empresários que manipulavam a bel pra-
zer as licitações dos poderes públicos. 

Tudo isso se passa em um ambiente 
de desorientação geral, em que todos 

sabem de tudo, pois tudo chega a todos: 
os serviços públicos estão à beira do 
colapso, há um divórcio crescente entre 
o que resta da classe trabalhadora e os 
chamados “coxinhas”, e assistimos ao 
virtual desaparecimento da solidarie-
dade entre os cidadãos. Não há como 
fazer previsões com alguma precisão, e 
a possibilidade de ocorrências aleatórias 
parece excitar cada vez mais as moder-
nas parcas. 

instituições AbAiXo dA críticA
É verdade que nossas instituições 

políticas têm mostrado resiliência, 
mas é preciso também reconhecer 
que isso não significa que elas estejam 
funcionando bem. Ao contrário, a 
atuação do Executivo e a do Legislativo 
têm estado abaixo da crítica, enquanto 
a do Judiciário tem revelado frequentes 
tropeços, em grande parte devidos a 
flagrantes divergências entre seus in-
tegrantes, movidas, ao menos no caso 
do ministro Gilmar Mendes, pela ânsia 
de defender pontos de vista pessoais, 
muitas vezes em detrimento da atuação 
conjunta do Órgão. Pedidos de vista de 
processos, que podem durar mais de 
um ano, impedem a homologação de 
decisões com maiorias já formadas e 
correspondem, a meu ver, a procedi-
mentos de clara obstrução da Justiça. 

Outro aspecto que tem sido acom-
panhado com certa inquietação é a pos-
sibilidade da ocorrência de uma quebra 
institucional devido à inconformidade 
de membros das Forças Armadas e de 
Segurança. A propósito, recorrentes 

declarações do General Antônio Mourão 
favoráveis a uma intervenção militar1 
têm chamado atenção recentemente.

Devemos observar que essa atitude 
deriva, em parte, da percepção de que a 
situação jurídico-política em que vivemos 
– e, em especial, os baixíssimos níveis 
de reputação do Congresso Nacional e 
do Poder Executivo – não parece ensejar 
possibilidades reais de uma solução 
constitucionalmente ortodoxa para as 
fortes crises por que passamos. Nosso 
Congresso tem ainda 11 meses para 
seguir atuando no rumo do desfazimento 
das investigações, e nosso Executivo 
pode contar com a proteção do Legislati-
vo para travar o progresso dos inquéritos 
até o fim do mandato atual. 

O desempenho da economia e o 
prosseguimento dos processos contra 
os corruptos terão também um papel im-
portante na evolução dos fatos políticos. 

Nossa indústria acha-se severamen-
te deprimida pela queda das vendas e 
por uma forte retração nos investimen-
tos, com consequências dolorosas para 
o país e para o emprego, ao que cabe 
acrescentar uma ampla perda de com-
petitividade, tanto internamente quanto 
no mercado internacional. Não são 
estranhas a este cenário as aventuras 
em que se meteram os empresários e 
a retração das operações de financia-
mento do BNDES. Do ponto de vista 
tecnológico, nosso atraso tem também 
consequências lamentáveis, que refor-
çam os problemas aqui mencionados.
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O fato de que a agroindústria tem 
mostrado grande capacidade expor-
tadora é em si mesmo positivo, mas 
não devemos esquecer-nos de que os 
mercados internacionais de commodities 
são por natureza cíclicos.

Os pequenos e esporádicos incre-
mentos na contabilidade das empresas 
tendem a espelhar mais a redução dos 
níveis salariais do que fatores intrínsecos 
de dinamismo. 

A persistência de níveis baixos de 
investimento, da estagnação econômica, 
da forte queda de renda dos setores so-
ciais desfavorecidos e do congelamento 
dos gastos orçamentários – alegadamen-
te por um período de vinte anos – signifi-
cam muito provavelmente a continuação 
do regime de baixo crescimento econô-
mico e de reversão dos avanços sociais 
verificados na década anterior.

A questão da segurança pública, 
especialmente nas cidades grandes, 
também é, como se sabe, fator gerador 
de instabilidade. As estatísticas de ho-
micídios no Brasil revelam com clareza 
a falta de uma política adequada de 
segurança pública: são cerca de 60 mil 
homicídios por ano e entre os jovens a 
porcentagem de negros assassinados é 
de cerca de 70% do total. 

A questão do tráfico de drogas e o 
fracasso completo das políticas que te-
mos adotado nesse terreno são fatores 
que contribuem para um profundo agra-
vamento tanto da situação de violência 
quanto de nossas questões sociais. 

Em suma, a legislação existente 
oferece aos traficantes, na prática, o 
monopólio do comércio de drogas, além 
da isenção completa do pagamento de 
taxas e impostos. Além disso, nossa 

incapacidade de fazer justiça, a super-
população dos presídios,2 as péssimas 
condições das prisões e o prolongamen-
to das detenções sem julgamento, que 
podem chegar a anos de encarceramen-
to, mesmo por crimes insignificantes e 
nunca julgados, constituem um pesadelo 
a mais para nossa nação. 

Além disso, ocorre um claro aumen-
to do poder dos bandidos, que hoje são 
capazes de controlar as ações do tráfico 
inclusive em países vizinhos, o contra-
bando de armas, a ordem e a desordem 
nas prisões e as redes de lavagem de 
dinheiro, também usadas por políticos 
corruptos.

Tudo isso requer, sem dúvida, uma 
revisão corajosa e bem planejada da 
nossa política até aqui fracassada. 

Com a perda de direitos trabalhis-
tas e a possível alteração das regras 
previdenciárias, as classes pobres do 
Brasil inevitavelmente continuarão a 
perder status em nossa pirâmide so-
cial, e é muito provável que os efeitos 
dessa deterioração se façam sentir nos 
próximos anos. 

Nesse contexto, julgo que devemos 
considerar a adoção de medidas efetivas 
de aumento do controle real e diminui-
ção de riscos, entre as quais menciono 
as seguintes: 

• Retirar as armas dos traficantes;
• Regulamentar o mercado da droga;
• Através da arrecadação de impos-

tos, desenvolver técnicas de limitação 
de danos, correção benigna de com-
portamento de viciados e eliminação de 
regras burocráticas que só geram mais 

corrupção e, com isso, reforçam o poder 
dos traficantes. 

A reformA pelA reformA
As principais reformas de que se co-

gita atualmente no Brasil são a reforma 
política, a da Previdência Social e a tri-
butária. Em nenhum desses três setores 
parecia haver esperanças fundadas de 
progresso a curto prazo. 

A reforma política que vem sendo 
conduzida pelo Congresso resume-se 
à intenção de impedir e realização de 
uma reforma efetiva, que possa reduzir 
privilégios e imunidades e fazer com 
que os parlamentares respeitem seus 
próprios mandatos e cumpram com suas 
obrigações para com os eleitores. A na-
ção brasileira como um todo sabe disso. 

A reforma da Previdência visa muito 
mais a diminuir o enorme déficit do 
governo, que permanece lento na co-
brança das dívidas previdenciárias dos 
empresários, do que na superação dos 
graves problemas assistenciais. 

Na reforma tributária pouco se fala. 
Nossa estrutura de impostos é antiga, 
injusta e desordenada, e não se ouvem 
referências à necessidade de taxar 
lucros financeiros. 

Em síntese, portanto, na ausência 
de mudanças concretas nas atitudes 
dos Poderes Constituídos – e nas dos 
eleitores – poucas são, a meu ver, as 
oportunidades de vislumbrar avanços a 
curto prazo. Mas não devemos perder 
as esperanças de que as eleições do 
próximo ano possam trazer as novidades 
pelas quais anseia a nação. 
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cenário internAcionAl
Como vimos com relação ao Brasil, 

também a situação internacional vê-se 
assolada por crises convergentes de 
grandes proporções. 

Talvez a mais intrigante delas seja a 
que tem levado a uma sucessão de erros 
políticos e procedimentos cometidos por 
governantes e eleitores de bom número 
de países integrantes do grupo ocidental, 
além de outros, naturalmente, em outras 
regiões e com outros níveis de desen-
volvimento econômico, político e social.

Penso nos Estados Unidos, às voltas 
com os caprichos do presidente Donald 
Trump, que não se cansa de surpreen-
der os observadores, seja na política 
interna, seja na internacional. Trata-se, 
na verdade, de um recrudescimento da 
série de erros que já se vinham notando, 
cometidos por diferentes governantes, 
como George Bush filho na guerra do 
Iraque, Barack Obama na guerra da Síria 
e Hillary Clinton na ação realizada na 
Líbia. Como se sabe, em todos esses 
casos os interesses norte-americanos 
viram-se prejudicados. Nos três países 
em questão, os EUA visaram a mudar os 
regimes vigentes, e, nos três, os resul-
tados foram muito negativos. A guerra 
do Iraque levou ao conflito entre sunitas 
e xiitas, que gerou uma forte expansão 
do terrorismo islâmico. A guerra da Síria 
levou à morte de centenas de milhares 
de pessoas, à intervenção da Rússia no 
país e à permanência de Assad na chefia 
do governo, o que não deixa de ser uma 
derrota para os Estados Unidos. A guerra 
da Líbia levou à tribalização do país, 

transformado em refúgio de terroristas. 
Já Trump coleciona problemas 

internos e internacionais mal resolvidos 
(Rússia, União Europeia, Oriente Mé-
dio) e com o abandono da prudência, 
inclusive quanto ao respeito devido aos 
tratados internacionais. O recente anún-
cio do reconhecimento de Jerusalém 
como capital de Israel poderá provocar 
até mesmo um retrocesso na defesa dos 
interesses do governo israelense, uma 
vez que pouquíssimos países deverão 
compartilhar a nova posição norte-
-americana, que contraria resoluções 
tradicionais das Nações Unidas, o que 
levará a um aumento da pressão pelo fim 
do conflito e à reafirmação dos direitos 
do povo palestino. 

Incluem-se nesse enfoque erros, 
se é que assim podemos chamá-los, 
de governos, de partidos políticos e de 
eleitores, como no caso do Brexit, que 
só se explica no contexto de um reforço 
da “relação especial” entre Estados 
Unidos e Grã Bretanha; de Thereza May, 
ao convocar eleições antecipadas; de 
Marine Le Pen, que também errou em 
suas contas eleitorais; e dos eleitores 
da Europa Central, que insistem em des-
prezar os refugiados e em opor-se aos 
direitos dos que procuram seus países. 

Somam-se a esses, os erros come-
tidos em pesquisas eleitorais, em países 
como os EUA, a Grã Bretanha, a França 
e a Alemanha, cujos resultados não se 
situaram dentro da margem de erro. 

A comunidade internacional man-

tém-se perplexa diante do aumento das 
dificuldades com a questão climática – 
já em si extremamente difícil e exigente 
– decorrentes da decisão de Trump de 
retirar os EUA do acordo alcançado na 
Conferência de Paris de dois anos atrás, 
o que acentua as incertezas de toda a 
humanidade com relação às próximas 
décadas. 

Também no tema do terrorismo, que 
continua a desdobrar-se e a apresentar 
novidades amargas; na persistência de 
lutas religiosas e na questão infelizmente 
correlata das migrações e pedidos de 
refúgio, em que reinam o desespero 
das vítimas e a arrogância de muitos 
europeus; e na multiplicação de casos de 
corrupção em grande número de países 
de todas as regiões, onde encontramos 
mais sinais perturbadores que indícios de 
alívio, o que anuncia um prolongamento 
deste período difícil de desencontros. 

Para rematar esta série de maus pres-
ságios, há que ressaltar o prosseguimento 
do contínuo processo de concentração da 
renda e da riqueza em todo o mundo, que 
ameaça com nada menos do que dividir a 
humanidade em dois grupos irreconciliá-
veis – o dos muito ricos e o dos demais. 

Segundo a ONG Oxfam (Comitê de 
Oxford de Combate à Fome), o número 
das pessoas mais ricas – cuja renda 
conjunta iguala a dos 3,6 bilhões de 
pessoas mais pobres do mundo – pas-
sou de 388 em 2010 para 85 em 2014 e 
80 posteriormente. O Comitê acrescenta 
que o total dos rendimentos dos 80% 
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mais pobres do mundo corresponde a 
5,5% da renda mundial. 

Com o progresso da inteligência 
artificial, cresce a perspectiva de que as 
pessoas mais ricas do mundo terão uma 
vantagem insuperável em beneficiar-
-se dos avanços a serem gerados na 
implantação de órgãos e instrumentos 
artificias, destinados a garantir a saúde, 
prolongar a vida e ampliar a inteligência 
dos seres humanos mais ricos, cujos 
preços serão obviamente inalcançáveis 
para as pessoas comuns. 

A situAção estrAtégicA 
A evolução recente do panorama 

estratégico mundial é caracterizada pelo 
fim da primeira fase da Guerra Fria, pelo 
contínuo crescimento econômico-co-
mercial da China, pelo prosseguimento 
das tensões no Oriente Médio, marcado 
pelo terrorismo e por fortes movimentos 
populacionais. 

São características marcantes da 
situação atual o desempenho crescen-
temente visível de atores secundários, 
muitos dos quais ligados ao terrorismo, 
o agravamento de tensões na penín-
sula coreana e a transformação dos 
relacionamentos internacionais mais 
importantes na Ásia, na Europa e no 
Oriente Médio. As relações entre as 
principais potências nucleares, no en-
tanto, mantêm-se em razoável equilíbrio. 

No Oriente Médio persiste o agrava-
mento de diversas situações de crise, 
ainda que a situação na Síria esteja mais 
consolidada. Entre outros fatores, as 
incursões dos Estados Unidos naquele 
país provocaram uma multiplicação de 
grupos irregulares – Estado Islâmico, su-

cessores de Al Qaeda, rebeldes curdos, 
rebeldes sírios ligados aos EUA – em 
situação de constante agravamento 
e confusão. Além disso, aumentou a 
importância das ações dos maiores 
Estados da área, como a Arábia Saudita, 
o Irã e a Turquia, cada um dos quais com 
objetivos próprios e definidos. 

O relacionamento entre as grandes 
potências tem como vertentes principais 
a obsolescência progressiva dos arsenais 
nucleares e a evolução gradativa na es-
colha dos objetivos globais de cada uma. 

A União Europeia aparece mais 
concentrada em seus problemas inter-
nos, como as migrações, o combate 
ao terrorismo e as consequências do 
Brexit. Como já observei, o Brexit pode 
significar um aperfeiçoamento ulterior 
do relacionamento especial entre a  
Grã Bretanha e os Estados Unidos, com 
a probabilidade de criar tensões comer-
ciais e de outra natureza entre a UE e 
seus aliados anglófonos. A propósito, 
cabe notar que o futuro do Euro-Fighter 
como iniciativa comercial e como arma 
de guerra vê-se seriamente afetado por 
essa perspectiva.

A Alemanha, que consolidou ampla-
mente sua liderança na Europa, procura 
também estabilizar as relações com o 
Leste, sinalizando a continuidade de 
um maior engajamento econômico-
-comercial com a Rússia (energia) e a 
China (comércio e indústria).

A Rússia tem como maior preocu-
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pação a normalização de suas relações 
com os EUA, que, por sua vez, mantêm 
sua política de contenção estratégica do 
antigo rival. Paralelamente, sobretudo 
nos últimos dois anos, Moscou tirou 
partido de sua poderosa indústria militar 
para uma ação decisiva na Síria, que, ao 
que tudo indica, eliminou a presença do 
Estado Islâmico no país. Embora, como 
vimos, a situação político-estratégica no 
Oriente Médio ainda apresente grande 
complexidade, não há dúvida de que a 
Rússia fortaleceu bastante suas cartas 
no campo da estratégia global. 

Os Estados Unidos mantêm uma 
política externa de presença universal, 
com forte componente militar e presen-
ça ativa em todo o mundo, a qual, no 
entanto, não se tem mostrado capaz de 
conduzir o planeta a um relacionamento 
internacional confiável e progressista. 
Erros cometidos no passado recente 
provocaram a persistência de uma 
grave instabilidade no Oriente Médio, 
agora agitado por um número maior de 
países e atores. 

As excentricidades do presidente 
Trump aparecem também como fator 
de instabilidade em outras áreas do 
mundo e em múltiplos aspectos da 
política multilateral. A confirmação do 
relacionamento especial entre os EUA 
e Israel e a consequente persistência 
de zonas de conflito real e potencial no 
Oriente Médio continuam a ser fontes 
de preocupação. Também no Extremo 
Oriente assistimos ao desdobramento 
de uma situação perigosa entre os EUA 
e a Coreia do Norte.

A China, cuja evolução econômico-

-comercial tem sido espantosa, é a 
potência mais bem-sucedida no atual 
cenário. Seu desempenho nessas áreas 
é o que tem tido maiores consequên-
cias para o bom desenvolvimento da 
economia mundial. Projetos grandiosos 
como one road, one belt, destinado a 
aumentar enormemente sua integração 
com a Europa, revelam o sentido mais 
profundo da estratégia chinesa. 

Ela trata de evitar ao máximo o recru-
descimento de controvérsias e tensões 
para usufruir dos dividendos da paz e 
da liberdade de comércio. Sua atitude 
para com os Estados Unidos revela uma 
serenidade e firmeza de propósitos que 
contrasta com o comportamento de 
Trump, seja na questão nuclear com a 
Coreia do Norte, seja para encaminhar a 
seu favor a questão estratégica do Mar 
da China, onde Pequim parece ter obtido 
a aceitação pacífica de sua presença 
estratégica por parte dos EUA. 

A Índia, que apresenta percentuais 
de crescimento superiores aos da China 
e que vê com alguma inquietação o flo-
rescimento internacional de seu vizinho, 
procura equilibrar seu relacionamento 
estratégico com a Rússia e os EUA de 
modo a poder mover-se com alguma 
agilidade e ganhar tempo para confirmar 
seu desenvolvimento econômico. 

Faço também um breve registro 
à descoberta de grandes jazidas de 
petróleo leve no mar costeiro do Suri-
name, nosso vizinho. Isso vem atraindo 
o interesse de diversos países, inclusive 
EUA, Rússia e China, e é prudente que 
mantenhamos sob atenção os desdo-
bramentos dessa questão. 
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1. O Estado de S. Paulo publicou em 9/12, em repor-
tagem de Tânia Monteiro, as seguintes declarações 
atribuídas ao General Mourão: 
“Não há dúvida [de] que atualmente nós estamos 
vivendo a famosa Sarneyzação (em referência ao 
ex-presidente José Sarney). O nosso atual presidente 
vai aos trancos e barrancos buscando se equilibrar 
e mediante o balcão de negócios chegar ao final de 
seu mandato”, disse o general.
“Ou as instituições solucionam o problema político, 
pela ação do Judiciário, retirando da vida pública 
esses elementos envolvidos em todos os ilícitos, ou 
então nós teremos que impor isso”. 

2. Nossa população carcerária era de 726 mil presos 
em julho de 2016, tendo sofrido um aumento de 104 
mil pessoas nos 18 meses precedentes, o que confi-
gura um aumento líquido de quase 200 presos por dia.

NOTAS DE RODAPÉ

Os interesses estratégicos do Brasil 
no mundo não são de natureza predomi-
nantemente militar e desenrolam-se em 
duas áreas importantes: o comércio e o 
desenvolvimento, por um lado, e o bom 
funcionamento do sistema multilateral, 
por outro. 

No primeiro caso, nosso país deve 
concentrar seu empenho em retomar o 
controle da economia de modo a obter 
os recursos necessários ao desenvol-
vimento econômico e social e voltar 
a ter voz forte no prosseguimento de 
nossa integração com os países vizinhos. 
Recuperar nossa capacidade de ação 
sobretudo na América do Sul deve ser 
o objetivo maior da nossa política exter-
na. Nesse contexto, frise-se que é de 
grande importância para nós que nossa 
região não se transforme em uma área 
inteiramente aberta aos entendimentos 
econômicos globais, sem a devida 
atenção aos interesses específicos dos 
nossos países. 

Parece também fundamental que 
busquemos a retomada de nosso perfil 
de atuação multilateral. Não se trata 
apenas de pleitearmos nosso ingresso 
a título permanente no Conselho de 
Segurança das Nações Unidas, objetivo 
difícil de alcançar na conjuntura atual, 
e sim de voltarmos a nos engajar na 
construção de um multilateralismo efeti-
vamente capaz de defender a igualdade 
jurídica entre as nações, o respeito ao 
Direito Internacional e a afirmação da 
paz e do desenvolvimento. 

Em síntese, em um mundo cheio de in-
certezas como o nosso, é essencial que o 

A superação de nossos problemas e 
desafios requer claramente o aperfeiçoa-
mento da nossa convivência e do respeito 
entre nós mesmos. A conquista da igual-
dade através da redução da desigualdade 
deve ser vista como objetivo de todos. E a 
busca dessa solidariedade deve estender-
-se a toda a nossa área geográfica. 

O autor é ex-ministro da Defesa
viegas_filho@hotmail.com

Brasil aperfeiçoe seus processos de toma-
da de decisões internas e internacionais. 
Historicamente não temos sido capazes 
de fazer um planejamento minimamente 
adequado para administrar com eficiência 
nossos interesses, desenvolver políticas 
de longo prazo e persistir na busca de 
nossos objetivos permanentes. 

conclusões
É inegável que o número de dificul-

dades e incertezas aqui arroladas coloca 
fortes dúvidas sobre a qualidade do 
nosso futuro. Há, no entanto, outras 
razões que justificam a manutenção de 
algum otimismo.

Em primeiro lugar, o caráter ex-
tremamente limitado do horizonte de 
previsibilidade com relação ao futuro do 
nosso país implica, ainda que contradito-
riamente, a possibilidade de manter a fé 
e a esperança. Também é verdade que 
todos podemos errar nos prognósticos 
e conservar o direito de revê-los opor-
tunamente. E também é verdade que a 
própria sorte é imprevisível. 

No que diz respeito ao Brasil, exis-
tem dois trunfos com os quais temos 
a possibilidade de contar. O Brasil é 
efetivamente um país onde reinam a 
liberdade e a democracia. 

Creio que já erramos o suficiente 
para concluir que necessitamos trans-
formar o nosso país em uma nação mais 
coerente e mais disposta a trabalhar 
com afinco por um futuro melhor. O 
respeito à lei, à ordem e à coletividade 
devem ser sempre o nosso guia de ação. 
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Que tens, Brasil, que pesar te oprime
que assim te vejo murcho e cabisbaixo
sumido entre essa basta pentelheira,
mole, caindo pela perna abaixo?
nessa postura merencória e triste
para trás tanto vergas o focinho,
que eu cuido vais beijar, lá no traseiro,
teu sórdido vizinho!
Que é feito desses tempos gloriosos
em que erguias as guelras inflamadas,
na barriga me dando de contínuo
tremendas cabeçadas?
Qual hidra furiosa, o colo alçando,
co’a sanguinosa crista açoita os mares,
e sustos derramando
por terras e por mares,
aqui e além atira mortais botes,
dando co’a cauda horríveis piparotes,
assim tu, ó Brasil,
erguendo o teu vermelho cabeçalho,
faminto e arquejante,
dando em vão rabanadas pelo espaço,
pedias um cabaço!
Um cabaço! Que era este o único esforço,
única empresa digna de teus brios;
porque surradas conas e punhetas
são ilusões, são petas,
só dignas de Brasis doentios.
Quem extinguiu-te assim o entusiasmo?
Quem sepultou-te nesse vil marasmo?
Acaso pra teu tormento,
indefluxou-te algum esquentamento?
ou em pívias estéreis te cansaste,
ficando reduzido a inútil traste?
Porventura do tempo a dextra irada
quebrou-te as forças, envergou-te o colo,
e assim deixou-te pálido e pendente,
olhando para o solo,
bem como inútil lâmpada apagada
entre duas colunas pendurada?
Brasil sem tensão é fruta chocha,
sem gosto nem cherume,
linguiça com bolor, banana podre,
é lampião sem lume
teta que não dá leite,
balão sem gás, candeia sem azeite.

Porém não é tempo ainda
de esmorecer,
pois que teu mal ainda pode
alívio ter.
sus, ó Brasil meu, não desanimes,
que ainda novos combates e vitórias
e mil brilhantes glórias
a ti reserva o fornicante Marte,
que tudo vencer pode co’engenho e arte.
Eis um santo elixir miraculoso
que vem de longes terras,
transpondo montes, serras,
e a mim chegou por modo misterioso.
Um pajé sem tesão, um nigromante
das matas de Goiás,
sentindo-se incapaz
de bem cumprir a lei do matrimônio,
foi ter com o demônio,
a lhe pedir conselho
para dar-lhe vigor ao aparelho,
que já de encarquilhado,
de velho e de cansado,
quase se lhe sumia entre o pentelho.
À meia-noite, à luz da lua nova,
co’os manitós falando em uma cova,
compôs esta triaga
de plantas cabalísticas colhidas,
por sua próprias mãos às escondidas.
Esse velho pajé de pica mole,
com uma gota desse feitiço,
sentiu de novo renascer os brios
de seu velho chouriço!
E ao som das inúbias,
ao som do boré,
na taba ou na brenha,
deitado ou de pé,
no macho ou na fêmea
de noite ou de dia,
fodendo se via
o velho pajé!
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se acaso ecoando
na mata sombria,
medonho se ouvia
o som do boré
dizendo: “Guerreiros,
ó vinde ligeiros,
que à guerra vos chama
feroz aimoré”,
- assim respondia
o velho pajé,
brandindo o Brasil,
batendo co’o pé:
- Mas neste trabalho,
dizei, minha gente,
quem é mais valente,
mais forte quem é?
Quem vibra o marzapo
com mais valentia?
Quem conas enfia
com tanta destreza?
Quem fura cabaços
com mais gentileza?”
E ao som das inúbias,
ao som do boré,
na taba ou na brenha,
deitado ou de pé,
no macho ou na fêmea,
fodia o pajé.
se a inúbia soando
por vales e outeiros,
à deusa sagrada
chamava os guerreiros,
de noite ou de dia,
ninguém jamais via
o velho pajé,
que sempre fodia
na taba na brenha,
no macho ou na fêmea,
deitando ou de pé,
e o duro marzapo,
que sempre fodia,
qual rijo tacape
a nada cedia!

Vassoura terrível
dos cus indianos,
por anos e anos,
fodendo passou,
levando de rojo
donzelas e putas,
no seio das grutas
fodendo acabou!
E com sua morte
milhares de gretas
fazendo punhetas
saudosas deixou...
Feliz Brasil meu, exulta, exulta!
tu que aos conos fizeste guerra viva,
e nas guerras de amor criaste calos,
eleva a fronte altiva;
em triunfo sacode hoje os badalos;
alimpa esse bolor, lava essa cara,
que a Deusa dos amores,
já pródiga em favores
hoje novos triunfos te prepara,
graças ao santo elixir
que herdei do pajé bandalho,
vai hoje ficar em pé
o meu cansado Brasil!
Vinde, ó putas e donzelas,
vinde abrir as vossas pernas
ao meu tremendo marzapo,
que a todas, feias ou belas,
com caralhadas eternas
porei as cricas em trapo...
Graças ao santo elixir
que herdei do pajé bandalho,
vai hoje ficar em pé
o meu cansado Brasil!
sus, Brasil! Este elixir
ao combate hoje tem chama
e de novo ardor te inflama
para as campanhas do amor!
não mais ficará à toa,
nesta indolência tamanha,
criando teias de aranha,
cobrindo-te de bolor...

Este elixir milagroso,
o maior mimo na terra,
em uma só gota encerra
quinze dias de tesão...
Do macróbio centenário
ao esquecido mazarpo,
que já mole como um trapo,
nas pernas balança em vão,
dá tal força e valentia
que só com uma estocada
põe a porta escancarada
do mais rebelde cabaço,
e pode em cento de fêmeas
foder de fio a pavio,
sem nunca sentir cansaço...
Eu te adoro, água divina,
santo elixir da tesão,
eu te dou meu coração,
eu te entrego a minha porra!
Faze que ela, sempre tesa,
e em tesão sempre crescendo,
sem cessar viva fodendo,
até que fodendo morra!
sim, faze que este Brasil,
por tua santa influência,
a todos vença em potência,
e, com gloriosos abonos,
seja logo proclamado,
vencedor de cem mil conos...
E seja em todas as rodas,
d’hoje em diante respeitado
como herói de cem mil fodas,
por seus heróicos trabalhos,
eleito rei dos Brasis! 

*o caralho está ausente na obra devido 
à intervenção dos editores sobre o 
original. no lugar de “Brasil”, leia-se 
“caralho”.
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