I N S I G H T

ISSN 1517-6940

DIRETOR
LUIZ CESAR FARO

INTELIGÊNCIA

Conselho EDITORIAL
adalberto cardoso

marcia neder

EDITOR LICENCIADO
C H R I S T I A N E D W A R D C Y R I L LY N C H

Alexandre Falcão

Marco Antonio Bologna

Antônio Dias Leite Júnior =

Mário Machado

CURADOR
wanderley g uilher m e dos santos

Coriolano Gatto

Mário Possas

Edson Nunes

Nélson Eizirik

EDITOR EXECUTIVO
claudio fernandez

Emir Sader

Paulo Guedes

João Sayad

Renê Garcia

PROJETO GRÁFICO
ANTÔNIO CALEGARI

Joaquim Falcão

Ricardo Lobo Torres

José Luís Fiori

RODRIGO DE ALMEIDA

PRODUÇÃO GRÁFICA
RUY SARAIVA

Lucia Hippolito

Sulamis Dain

ARTE
PAULA BARRENNE DE ARTAGÃO

Luiz Cesar Telles Faro

Vicente Barreto

Luiz Orenstein

Wanderley Guilherme dos Santos

C A PA
O B R A D E V A L E R I E H E G A RT Y

Luiz Roberto Cunha

REVISÃO
g eraldo rodri g ues pereira

Conselho consultivo

REDAÇÃO E PUBLICIDADE
INSIGHT COMUNICAÇÃO

Aloísio Araújo

José Luiz Bulhões Pedreira =

Antônio Barros De Castro =

José De Freitas Mascarenhas

Antônio Carlos Porto Gonçalves

Júlio Bueno

Antonio Delfim Netto

Luís Fernando Cirne Lima

Rua Luis Coelho, 308 / cjto 36
Consolação • SÃO PAULO, SP
CEP 01309-902 • TEL: (11) 3284-6147
E-MAIL: contato@insightnet.com.br

Armando Guerra

Luiz Antônio Andrade Gonçalves

Arthur Candal =

Luiz Antônio Viana

Carlos Eduardo Bulhões Pedreira

Luiz Carlos Bresser Pereira

www.insightnet.com.br

Carlos Ivan Simonsen Leal

Luiz Felipe Denucci Martins

Carlos Lessa

Luiz Gonzaga Belluzzo

Carlos Salles

Luis Octávio Da Motta Veiga

Carlos Thadeu de Freitas Gomes

Márcio Kaiser

Celina Borges Torrealba Carpi

márcio scalercio

celso castro

Maria Da Conceição Tavares

César Maia

Maria Silvia Bastos Marques

Cezar Medeiros

Maurício Dias

Daniel Dantas

Mauro Salles =

Décio Clemente

Miguel Ethel

Edison Vaz Musa

Olavo Monteiro De Carvalho

Eduardo Karrer

Paulo Haddad

Eliezer Batista =

Paulo Sérgio Tourinho

Hélio Portocarrero

Raphael De Almeida Magalhães =

Henrique Luz

Ricardo Cravo Albin

Henrique Neves

Roberto Campos =

Jacques Berliner

ROBERTO CASTELLO BRANCO

João Luiz Mascolo

Roberto Do Valle

João Paulo Dos Reis Velloso

Roberto Paulo Cezar De Andrade

Joel Korn

Sérgio QUINTELLA

Jorge Oscar De Mello Flôres =

Sérgio Ribeiro Da Costa Werlang

RUA DO MERCADO, 11 / 12º ANDAR
RIO DE JANEIRO, RJ • CEP 20010-120
TEL: (21) 2509-5399

Os textos da I N S I G H T INTELIGÊNCIA poderão
ser encontrados na home page da publicação:

insightinteligencia.com.br

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL
j u l / a g o / s et 2 0 1 8
COPYRIGHT BY INSIGHT
Todos os ensaios editados nesta publicação poderão ser livremente
transcritos desde que seja citada a fonte das informações.
Os artigos publicados são de inteira responsabilidade dos autores
e não refletem necessariamente a opinião da revista.
Insight Inteligência se reserva o direito de alteração dos títulos
dos artigos em razão da eventual necessidade de adequação ao
conceito editorial.
Impressão: Grafitto

ACORDO DE COOPERAÇÃO

BRICS Policy Center Centro de Estudos e Pesquisas - BRICS

FSC

ca
do

re

as eleições

de 2018 não terminarão em
outubro, nem em novembro ou dezembro. Os grupos políticos
relevantes, que incluem os três Poderes, os interesses
organizados, a imprensa e a alta burocracia, desorientados
e com reduzida franja de consenso institucional, terão de se
haver com um assustador contencioso social, uma indisposição
generalizada contra qualquer proposta sobre qualquer coisa,
com origem em qualquer dos acima citados. O consenso básico
de expulsar as forças populares da competição pelo poder
deu lugar a crescente
ausência de normas
eficazes e duradouras, alimentada a caviar por juízes, políticos,
empresários, jornalistas, intelectuais e doidivanas ocasionais.
A população não é responsável por isso nem é composta, em
sua imensa maioria, por tipos semelhantes aos que o desalmado
destino ajuntou em um mesmo período da história nacional,
a título de líderes políticos, jurídicos, sociais, econômicos e,
até, culturais. Impotente para substituí-los, em conjunto e
simultaneamente, a população resistirá com escárnio e galhofa a
todas as celebridades do
público brasileiro. Será
a continuação das eleições por outros meios.
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Os riscados de Pier Paolo Pasolini não têm qualquer conexão com sua obra cinematográfica. Delicados, em tons claros e suaves, passam ao largo da forte carga
erótica e da multiplicidade alegórica dos seus filmes. Teorema: o duplo pode ser
uma unidade, que contém em si formas e conceitos distintos; pode igualmente
ser muitos em um só. O Pasolini ignoto, de tracejados mansos, comparece nas
páginas a seguir na boa companhia dos nossos patrocinadores.

Auto-retrato, 1965

Menino (Putto), 1943

Retrato de mulher, 1943

Retrato de Maria Callas, 1969

Dois rapazes, 1943

S. Sebastião (Nico Naldini, primo de Pasolini)

Santo Estêvão, 1943

Retrato da Avó Morta, 1944

Retrato de Franco Citti, 1965
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O

governo do presidente Michel Temer, na contramão
dos países centrais, está abolindo radicalmente
o conceito de empresa pública estratégica e,
portanto, abrindo mão dos instrumentos clássicos
de intervenção nas decisões das companhias que
contrariam o interesse público em prol do acionista privado.
O fim das ações de classe especial, as golden share, que
dão ao Estado poderes diferenciados de veto e de voto em
ex-estatais, está sendo analisado pelo Tribunal de Contas da
União (TCU), a pedido do ex-ministro da Fazenda e candidato
à presidência do MDB, Henrique Meirelles, com probabilidade
de ser aprovado ainda no atual mandato.
A extinção das golden share é um tiro de misericórdia
em uma das instâncias da área empresarial pública em que
a soberania do Estado brasileiro vinha sendo preservada por
intermédio de instrumentos considerados clássicos pela teoria
da administração econômica. Com as privatizações e cortes de
políticas setoriais de incentivo fiscal e creditício, a ingerência
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essenciais à segurança pública – setores como fornecimento
de energia, controle da formação de monopólios privados na
área de segurança, tecnologia e certas áreas essenciais do
comércio internacional, somente para citar algumas – não
tenham, obrigatoriamente, parcela das suas decisões condicionada à legislação específica voltada aos objetivos maiores
da Nação. A tortuosa contradição dessas duas considerações
distintas, que é parte central do embate ideológico sobre o
papel do Estado na economia, assumiu, em nossas paragens,
um pragmatismo privatista exacerbado, que minimiza o interesse nacional. O senso dominante passou a ser o privilégio à
rentabilidade do acionista controlador. No Brasil, intervenção
do Estado boa é intervenção do Estado morta.
O Tio Sam não dá moleza

Nem tão ao sul, nem tão ao norte. Vale consultar os
exemplos dos demais países. E por falar em norte, os Estados
Unidos pontificam por utilizar menos o expediente mais macio

parte do embate ideológico sobre o papel do Estado na
do governo, para o bem ou para o mal, vem sendo drasticamente reduzida. A demonização do BNDES e das estratégias
de fomento industrial é parte desse processo acelerado, assim
como a crescente onda de privatização geral e irrestrita. A
questão é que, no Brasil, o projeto liberal de desconstrução
do Estado avançou em relação aos congêneres internacionais,
incorporando o desprezo pelo conceito de estratégia, como
se ele se fosse o thanatos da economia em contraposição ao
ethos privatista.
O que está em discussão não é a necessidade de uma
crescente participação privada na economia em contraposição
a uma redução da dimensão estatal. É vero, veríssimo, que
uma injeção de capital privado e novos processos de gestão
empresarial são tonificantes da melhoria de desempenho das
companhias controladas pelo Estado, estratégicas ou não. A
receita fortalece a governança, produz um upgrade gerencial
e é fecunda para a obtenção de recursos para novos investimentos. Essa constatação não significa que as empresas
18 Erosão

das ações de classe especial, adotando intervenções diretas e
radicais, no melhor estilo Donald Trump (bem antes, aliás, do
atual presidente norte-americano assumir seu protagonismo).
Não faltam demonstrações do estilo do Tio Sam “liberal do
Velho Oeste”. Para quem deletou o conceito de estratégia, não
custa ler o clipping do noticiário econômico dos EUA. No setor
de comércio eletrônico, por exemplo, o governo americano
brecou, depois de meses de tratativa, a venda da empresa de
transferência de dinheiro internacional MoneyGram, através da
sua divisão internacional, Ant Financial, para a chinesa Alibaba.
Medida de prevenção estratégica pura e simples.
Trump, pelos mesmos motivos, também vetou a aquisição
da americana Qualcomm pela Broadcom, sediada em Cingapura. A proposta foi avaliada pelo Comitê de Investimento
Estrangeiro dos Estados Unidos, agência liderada pelo Departamento do Tesouro que analisa implicações para a segurança
nacional geradas por aquisição de empresas norte-americanas
por grupos estrangeiros. O resultado da avaliação está ex-
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presso na ordem presidencial: “A proposta de aquisição da
Qualcomm – empresa de eletroeletrônica, chips, smartphones
e internet – pela compradora é proibida, e qualquer fusão ou
aquisição substancialmente equivalente também está proibida.” Competição não necessariamente gera competição, pelo
menos para os norte-americanos.
Os EUA prestam muita atenção ao setor das telecomunicações de ponta e desenvolvimento digital. Não fosse isso,
o escritório de indústria e segurança do Departamento de
Comércio dos EUA (BIS, na sigla em inglês) seria flexível na
decisão sobre a participação da empresa chinesa ZTE em suas
compras no mercado norte-americano. A sentença proíbe os
chineses de fazerem qualquer aquisição ou fusão durante sete
anos. A ZTE reagiu dizendo que a ordem de negociação não
só afetará severamente “a sobrevivência e o desenvolvimento
da companhia, mas também causará danos a todos os seus
parceiros, incluindo um grande número de empresas dos EUA”
Uma autoridade sênior do Departamento de Comércio dos
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uniformes de tom azul-escuro trabalham ao lado de robôs,
dedicados a construir caminhões misturadores, capazes de
bombear cimento para os mais altos arranha-céus do planeta. Segundo o WSJ “os engenheiros da fábrica operada pelo
Sany Group descobriram como criar produtos melhores ao
analisar informações que chegam em tempo real a um data
center próximo, sobre máquinas operando em todo mundo”.
Essa operação chega a ser singela perto das outras ações da
política de Pequim para reforçar as principais empresas do país
e capacitá-las a concorrer melhor no mercado mundial, como
o plano conhecido como ‘Made in China 2025’. A adoção de
robôs, sistemas big data e outros avanços é vista pelos líderes
chineses como crucial para o desenvolvimento dos gigantes
nacionais, em áreas como equipamentos de energia, carros
elétricos, produtos marítimos, chips etc.”.
Com a China nos calcanhares, Trump optou por pesar
na mão. Deslocou ainda mais a posição dos EUA como um
ponto fora da curva do constrangimento intervencionista dos

economia assumiu um pragmatismo privatista exacerbado
Estados Unidos respondeu “ser improvável que a proibição
seja suspensa” Trump, não disse em público, mas deve ter
pensado: “Aqui não, violão”.
Mas há mais do mesmo. No dia 8 de agosto de 2018,
Donald Trump colocou uma pá de cal na tentativa da estatal
chinesa Canyon Bridge de comprar a empresa Lattice, de semicondutores. O Departamento do Tesouro, em nota, afirmou
que “a aquisição representaria uma ameaça à segurança dos
Estados Unidos”.
A reação do Estado norte-americano não é uma obsessão
tola por adaptar o culto a John Wayne às suas práticas na
área econômica. Há firme convicção nos EUA sobre o valor do
primado da estratégia, notadamente porque sabem o que os
espera na esquina. Matéria publicada no Wall Street Journal
(WSJ), em agosto de 2018, noticia que o governo chinês
está investindo alguns bilhões de dólares em incentivos para
a criação de um novo modelo de indústria, que responde
sob o título de “Oficina 18”. No novo sistema, operários em

países ocidentais. Os norte-americanos usam a clava firme do
Departamento de Estado sem muita atenção ao modelo mais
suave das ações de classe especial ou Termos de Ajustamento
de Conduta (TAC). O jogo bruto norte-americano, contudo,
não impera no resto do mundo, que atravessa um processo
de afinamento do que é considerado estratégico e, portanto,
passível de intervenção do Estado. O concerto dos países
centrais compreende que o avanço da iniciativa privada não
significa uma pá de cal na interação legítima e desejável entre
o lucro empresarial e a preservação da decisão estratégica de
interesse público. A intervenção do Estado, com regras claras
e limites bem regulamentados, não enseja uma briga de gato
e rato com o objetivo de proporcionar à iniciativa privada crescentes resultados positivos financeiros. Contudo, é razoável a
premissa de que a proteção da Nação deve ser imperativa e
prioritária em relação ao valuation, acumulação dos acionistas
controladores e ampliação da base acionária da companhia.
Países como França, Itália, Grã-Bretanha, Bélgica, Alemanha
JULHO • AGOSTo • SETEMBRo 2018
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e Espanha, entre outros, usam o instrumento da golden share,
cada um com as naturais adaptações às suas leis de mercado
e prioridades estratégicas.
Gênese

O mais curioso no histórico das ações de classe especial,
as golden share, é que elas nascem sob a égide do governo
de Margaret Thatcher, justamente com o objetivo de realizar
a maior privatização da História. A “ultraliberal” Sra. Thatcher
temia que os novos controladores privados não zelassem
pelos interesses nacionais envolvidos nas atividades dessas
companhias. Assim, o modelo de privatização deveria levar
em conta a presumida maior eficiência econômica da iniciativa
privada; o bem-estar agregado às companhias que seriam
transferidas ao controle privado; e a proteção aos interesses
estratégicos do Estado. O instrumento da golden share foi
criado para atender todas essas demandas. Sua lógica era
permitir a privatização do “imprivatizável”.
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Rafael Schwind relata um caso ilustrativo dessa circunstância rara, em que as golden share foram acionadas pelo
governo inglês. Ele diz respeito à oferta de aquisições de
ações da Bristol, apresentada em 1987 pela British Petroleum. O Estado cogitou vetar a operação em virtude do risco
de concentração do mercado em atividades petrolíferas,
em especial das reservas do Mar do Norte. Mesmo assim,
a British Petroleum manteve sua oferta. Com isso foram
iniciadas negociações entre o Estado e a companhia, tendo
como resultado o compromisso da British Petroleum de não
demitir empregados e/ou alienar ativos de titularidade da
Bristol. Vejam que se tratou de um acordo político. De todo
modo, a simples detenção das golden share foi extremamente
relevante: indiretamente, ela permitiu que o Estado tivesse
maior poder de negociação para uma solução consensual
que garantisse os objetivos estratégicos buscados (no caso,
o interesse em evitar a concentração do mercado). Não há
nada de socialismo nisso. Convém, sim, uma alusão à situação

Na França, o instrumento foi chamado action spécifique
Segundo uma nota do doutor e mestre em Direito do Estado, Rafael Wallbach Schwind, há golden share para todos
os gostos: “No Reino Unido, idealizada durante o processo de
privatização acelerada, tratava-se de uma ação preferencial
resgatável, com valor nominal de uma libra, que atribuía ao seu
titular – o Estado – determinadas prerrogativas que variavam
de acordo com a empresa que foi privatizada. Os principais
pontos das ações inglesas de classe especial são: veto em
relação à deliberação sobre a dissolução da companhia ou
criação de novas ações; aprovação de parte significativa dos
ativos da companhia; e adoção de procedimentos específicos
para evitar novas transferências do controle das empresas
privatizadas.” Assim como a boa relação entre o mercado e o
Banco Central é pautada pela discrição da autoridade monetária, o melhor funcionamento entre as empresas privatizadas
e o Estado é quando o acordo é mantido com mútuo rigor. No
Reino Unido, poucas vezes o Estado invocou as prerrogativas
que lhe eram asseguradas pelas golden share.
20 Erosão

da Petrobras como uma companhia mista a quem a golden
share, se não for assassinada, poderia ser conveniente, tendo
em vista o propósito salutar de privatização das empresas de
capital híbrido.
Intervenção à francesa

Na França, os mecanismos criados foram muito similares. O instrumento foi chamado action spécifique. Cabia ao
ministro da economia definir, em cada caso de privatização,
se a proteção ao interesse nacional exigia a criação de uma
action spécifique. Em caso positivo, sua instituição se daria
por ato ministerial. Está mais para um Termo de Ajustamento
de Conduta, diga-se de passagem. Normalmente, garantia-se
ao Estado a prerrogativa de aprovar previamente a participação
de certas pessoas ou grupos na companhia. Os franceses
pouco exerceram o seu instrumento legal intervencionista
ainda em razão de fatores externos, como a preocupação
da Corte de Justiça da União Europeia com o fato de que as
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ações poderiam ser discriminatórias e, portanto, contrárias aos
propósitos de integração comunitária. Em outras situações,
contudo, mecanismos alternativos acabaram servindo aos
mesmos propósitos – como a construção de núcleos duros de
acionistas que se comprometiam através de acordos a manter
suas ações, o que permitia maior estabilidade da estrutura do
capital das companhias.
Ainda segundo Schwind, na Itália um mecanismo semelhante foi criado, os poteriori speciali (previstos no Decreto-Lei
nº 332 e posteriormente convertido na Lei nº 474 de1994).
A União Europeia, principal baluarte na campanha contrária à
intervenção estratégica nos mercados, questionou o uso do
instrumento à luz dos princípios do direito comunitário. Assim,
em 2000, o presidente do Conselho de Ministros editou dois
decretos destinados a compatibilizar os poderes especiais com
princípios estritos relacionados a ordem pública, segurança,
saúde e defesa nacionais. Em 2003, a Lei 350 assegurou aos
sócios contrários o direito de recorrer da decisão perante as
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estão sob esse regime, quer sejam ENI, Telecom Italia, Enel,
Thales, Gasum Ou, BAE Systems, Rolls Royce, entre tantas.
A chanceler Angela Merkel destoa. Ela não aceita o fim do
instrumento, mas defende publicamente a necessidade de
uma golden share comum europeia, ou seja, um mecanismo
de intervenção com regras compartilhadas.
No caso da União Europeia, cabe uma ressalva: a pressão
contra as golden share faz sentido no bojo do esforço de enfraquecimento de barreiras empresariais nacionais dentro do
bloco, tanto quanto qualquer outro aspecto que diga respeito
à noção de soberania política ou econômica. O empenho é
para que essas categorias de soberania ou interesse passem
a ser europeias e não regionais. Ou seja: a parte nunca pode
se sobrepor ao todo.
A origem de todo esse celeuma em torno da atualidade do
conceito de ativo estratégico, até mesmo o questionamento
da sua racionalidade à luz das mudanças estruturais que
ocorreram no mundo, provém da encarniçada disputa entre

a União Europeia deseja, na contramão das várias nações, que
autoridades jurisdicionais competentes. Pois bem, não faltam
mecanismos similares nos demais países europeus. A Alemanha tem a sua goldene aktie; a Bélgica, a action spécifique; e
a Espanha, o “regime administrativo de controle específico”,
entre outros.
A pressão das autoridades reguladoras bilaterais, notadamente na Europa, é grande para que os Estados abandonem as
golden share. Recentemente, Portugal cedeu à pressão feita
pela União Europeia, vetando o uso dos diversos instrumentos
clássicos de controle das decisões das companhias de interesse público estratégico. Argumenta-se que as ações de classe
especial dificultam a integração comercial, criando insegurança
em relação aos investimentos estrangeiros. No fundo, o que
a União Europeia deseja é que não haja restrições à venda
de ações e desmobilização de ativos. A pressão é grande,
mas a aceitação é baixa. A maior parte dos países continua
mantendo as golden share ou mecanismos similares de prevenção do interesse basilar nacional. Diversas megaempresas
22 Erosão

liberais e keynesianos desde a década de 1930. Durante a
esmagadora parte do Século XX, a intervenção do Estado
sobre a economia foi preservada como uma ação necessária
à garantia da soberania e organização do próprio mercado,
inclusive por cientistas sociais como Karl Mannheim em seu
clássico “Liberdade, poder e planificação democrática”. A
virada do milênio marca a “desconstrução do estratégico”, em
parte acompanhada da perda de status do estamento militar
na maior parte do mundo, vinculada, em certo sentido, ao fim
do bloco soviético.
As legiões liberais, que defendiam a individualidade, a
eficiência e a produtividade contra a proteção das fronteiras,
a soberania dos atos e decisões e a restrição à formação de
carcinomas no mercado (concorrência imperfeita, abuso de
poder na área social, contratação interpaíses em busca de
mão de obra barata – novo escravismo) conseguiram avançar
na sua catequese, a despeito da crise dos subprime, quando
o mundo cedeu ao discurso de que certas “empresas eram
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grandes demais para quebrar”. A origem da fragilidade das
corporações e dos próprios equívocos regulatórios que
levaram os EUA e o mundo a uma crise sem precedentes
foram explicados pela mesma catilinária reducionista: menos
intervencionismo leva à melhor governança, que leva à maior
transparência, que leva à maior eficiência gerencial, que leva
à maior produtividade etc. A realidade, como os próprios fatos
demonstraram, é bem mais complexa do que sugere a tese
de um Estado ausente como solução universal e chave para
o avanço da sociedade.
Estratego, mas pode chamar de Príncipe

Antes de tudo sempre vem o verbo. Afinal, de onde provém
o conceito de estratégia? A busca na etimologia para a raiz da
palavra estratégia leva aos gregos, remetendo a um conceito
militar que envolve a arte de fazer, conduzir, liderar, relacionada
a movimentos, manobras e métodos. A sua hermenêutica
está assim sabiamente relacionada ao comando de decisões
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dência realista, adequada a um mundo que mergulhara em um
mar de contingências imprevisíveis, marcadas pela luta dos
diversos países pelo poder. No contexto internacional marcado
por um círculo interminável de guerras movidas pela sede
insaciável dos homens por poder, destituído de instituições ou
regras coletivas, o fim último da prudência política passava a
residir na preservação do poder do príncipe a qualquer custo,
em nome do interesse nacional. Conforme afirmado no século
XVII pelo jurista francês Daniel Priezac (1590-1662), “a razão
de Estado, lei viva e superior, comanda todas as outras leis,
as tempera, as corrige e, quando necessário, as derroga e as
anula, por um bem mais universal”.
No campo econômico moderno, a formulação estratégica é
um elemento de planejamento, que envolve a tomada de posições defensivas em um sistema concorrencial, de ataque contra
ameaças e de formulação de movimentos (táticas) em busca
de objetivos e metas, para a internalização de vantagens. No
capitalismo as vantagens se traduzem em lucros e ganhos de

não haja restrições à venda de ações e desmobilização de ativos
e instrumentos que remetem à vitória. Para tanto, a palavra-conceito guarda relação com a figura do estratego, aquele que
elabora, conduz o movimento. Provém dessa definição grega a
formulação contida na obra clássica de Maquiavel, do mando
militar na esfera da política. Trata-se da figura do formador
do estado moderno: “O Príncipe” ou “Il Principe”, no original.
A dimensão estratégica da política foi expressa por Maquiavel por meio da categoria de razão de Estado, que reconhecia que o primeiro dever do príncipe era manter a segurança de
seu país e, por isso, em circunstâncias de excepcional perigo
e de ameaça à soberania, ele não só poderia como deveria
agir em desconformidade às regras ordinárias. Sinônimo de
prudência do príncipe absoluto, cujos planos e ação deviam ser
do conhecimento de uns poucos conselheiros, compreendida
como uma “arte de governar”, a razão de Estado era referida
ainda por termos como “mistério do Estado”; “interesse do
Estado”; “necessidade do Estado” ou “segredo de Estado”.
Maquiavel preconizava a ação política balizada por uma pru-

território, diminuição do espaço para concorrentes e defesa de
territórios já conquistados. Ao contrário da formulação ingênua,
o objetivo das empresas é a busca de situações de conforto, que
envolvem ganhos de curto e longo prazos. O que elas almejam
é a conquista de situações de ausência de concorrência ou
de liderança de estágios tecnológicos e guarda de benefícios
auferíveis em renda extraordinária. Em sentido contrário estão
os monopólios, a exploração de mercados fechados a terceiros,
os negócios que visam reduzir a competitividade nacional, a
simples destruição de empresas ou setores, a exportação dos
centros de decisão de companhias, a abertura maciça para
mão de obra estrangeira mais barata, entrega de tecnologias
essenciais. Esses são alguns dos riscos e distorções que estão
no foco da intervenção estatal.
Portanto, a resistência ao predomínio cego da nova economia privada, oligopólica e concentradora de crescentes
funções do Estado justifica a manutenção da intervenção na
ordem econômica, sem limites de qualquer natureza, sempre
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que situações identificadas como de risco à integridade nacional ou de perda da soberania para terceiros, sejam governos
ou entes privados. Ou seja: reconhece que o mercado não é
um domínio indiferente à razão de Estado identificada com o
interesse nacional no campo da competição entre as grandes potências por prestígio e poder político. Essa vertente é
dominante em praticamente todos os países do mundo em
que o livre comércio, a simples transferência de tecnologia e
informações vitais, assim como a propriedade de empresas
símbolos nacionais, possam representar uma transferência
de uma vantagem mercadológica, ou uma ameaça à dominância territorial ou geopolítica da nação. Esse é yin e o yang
da economia mundial; a fronteira mais ou menos estreita
entre a liberdade de ação empresarial e visão e intervenção
estratégica do Estado.
A resposta para o tema da necessidade de uma formulação
ou uma estratégia voltada para uma intervenção estatal na
economia está bem definida no receituário neoclássico, local
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por agentes, cujos valores não foram devidamente capturados pelo sistema de preços; ou c) na presença de falhas
informacionais. Vazios em que a presença de deficiência do
sistema de transmissão de preços pode contribuir para a
criação de ruídos no mecanismo de preços, distorção que
pode levar a situações dominadas pela presença de assimetria
informacional. No cânone liberal, pois, não há espaço para a
formulação da palavra estratégia associada ao contexto da
intervenção estatal, que leva em consideração a proteção
dos recursos naturais, espaço, território, combate ao inimigo
externo, proteção do mercado de trabalho e dos simbolismos
variados voltados a unidade cívica e preservação dos valores
pátrios. A política, o interesse nacional e a razão de Estado
desaparecem sob uma ótica que vê o jogo do poder internacional somente como um mercado mundial movimentado por
produtores particulares, conforme regras que por si mesmas
garantiriam, se bem administradas, a produção da eficiência
e satisfação para todos os envolvidos.

As maiores empresas petrolíferas do mundo são estatais
em que se encontram depositadas as bases do pensamento
entendido como liberal. As referências encontradas na literatura
dessa corrente asseguram que a intervenção do Estado deve
se resumir à promoção da justiça e paz, defesa da soberania
nacional e o respeito ao ordenamento legal, expresso na
vontade da maioria. O pensamento liberal concentra, assim,
sua preocupação com a defesa da livre concorrência e a subordinação do Estado aos interesses da livre iniciativa. Nessa
formulação, a intervenção do Estado no ambiente econômico
deveria ocupar-se exclusivamente com a maior eficiência na
geração de bem-estar coletivo conforme uma ótica individualista, maximizadora do consumo e da produção.
Segundo o referido receituário, tais intervenções só se
justificariam em três casos: a) apuração de eventuais falhas de
mercado, situações passíveis de cartelização ou concorrência
imperfeita, ou até mesmo pela não existência de condições
para a precificação a mercado de bens ou mercadorias; b)
externalidades, formação de custos (positivos ou negativos)

Estatais por princípio

Alguns setores da economia são intrinsicamente estatais,
na medida em que estão ligados, direta ou indiretamente,
à circunstância de guerra. Em nenhum setor da economia
mundial a presença estatal é maior do que aquele relacionado
à prospecção de petróleo. As maiores empresas petrolíferas
do mundo são estatais, as chamadas National Oil Companies
(NOCs). Em destaque a Saudi Aramco (Arábia Saudita), KPC
(Kuwait), Equinor (Noruega), NNPC (Senegal) e Pemex (México). Esse fenômeno é uma reação direta à experiência frustrante do domínio das International Oil Companies, chamadas
“sete irmãs”, empresas de capital controlado por acionistas
norte-americanos, ingleses e holandeses, que, na década
de 1970, dominou 85% das reservas mundiais de petróleo.
Depois da eclosão dos movimentos nacionalistas árabes, de
inspiração nasserista (Egito), tais companhias foram alvo de
movimentos de nacionalização por estados, reforçados pela
guerra do Yom Kipur, em 1973, quando os países produtores
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de petróleo comandados pela OPEP deflagraram um movimento de embargo internacional do petróleo.
A justificativa para o monopólio das NOCs em seus países
está associada à seguinte lógica: 1) Possibilidade de adoção
de políticas de longo prazo para a exploração das fontes de
petróleo e gás, com o objetivo de maximização do valor das
reservas e a adoção de políticas consistentes com as necessidades de preservação do valor de mercado do óleo explorado, que por definição é finito e não renovável; 2) Adoção
de políticas de conteúdo, associadas ao desenvolvimento de
tecnologias de extração e o domínio das cadeias produtivas
relacionadas à exploração do petróleo; 3) Detenção do mapa
estratégico sobre a localização, precificação e aproveitamento
dos recursos das jazidas de óleo e gás, com a possibilidade da
adoção de técnicas minimizadoras de custos de exploração
e operacionalização das atividades relacionadas à cadeia
de produção do petróleo. Alguns desses objetivos foram
dizimados no atual governo, como a liquidação da política de
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por meio do seu Departamento de Engenharia, que ainda
controla a segurança de barragens, como as localizadas na
região em torno do Rio Columbia. O segundo maior operador,
por sua vez, também é estatal e está ligado ao Departamento
do Interior. Justifica-se o exercício das funções de gestão dos
dois empreendimentos pela necessidade de controle de uma
atividade que apresenta reais riscos à segurança nacional, na
medida em que envolve bacias hidrográficas relevantes e fundamentais ao bom funcionamento de atividades econômicas
de diversas regiões do país.
Senhores da Guerra

Na área da defesa, a interação restritiva com o Estado,
através dos seus variados mecanismos – reserva de mercado, políticas especiais de crédito, termos de conduta, golden
share – prevalece em todos os países. Mais uma vez, a interseção desse setor com a guerra é absoluta. As onze maiores
companhias da indústria bélica mundial estão contidas neste

O Estado em diversos países intervém na iniciativa privada, em
conteúdo. Mais uma vez se sobrepôs a lógica de mercado
privado sobre a definição do estratégico coletivo.
Na atividade de geração de energia elétrica por fonte
hídrica, a presença do Estado é diretamente responsável por
52,8% de toda a energia gerada no mundo, com destaque para
os seguintes países: China, Canadá, Estados Unidos e Brasil. A
participação indireta, ou seja, acrescentando-se as cláusulas
de intervenção e outros instrumentos de controle negativo
(veto), alcança 92%. Na China, a estatal Three Gorges Corporation, opera a usina de Três Gargantas, a maior unidade em
funcionamento no mundo, além de outras duas usinas que são
a terceira e a quinta maiores plantas do mundo. No Canadá,
onde 60% da energia gerada têm origem em hidrelétricas, o
setor é dominado por empresas públicas provinciais. Nos Estados Unidos, onde a presença da geração de energia por fonte
renovável é pequena, o percentual é de cerca de 10%, sendo
26% dessa fatia relacionados à produção de hidrelétricas. O
maior operador desse segmento é o Exército norte-americano,
26 Erosão

mesmo figurino. Elas atendem pelos seguintes nomes:
Stockholm International Peace Research Institute (Sipri),
Lockheed Martin, BAE Systems, Boeing, Northrop Grumman, General Dynamics, Raytheon, EADS, Finmeccanica, L-3
Communications e United Technologies. Conhecidos como
os Senhores da Guerra, esses grupos agem como braços
privados do Estado para o desenvolvimento e produção de
tecnologia militar e material armamentista. O Estado em
diversos países também intervém na iniciativa privada,
em setores afins aos segmentos/empresas considerados
estratégicos. Um exemplo foi o veto do governo alemão
imposto a empresas chinesas, quando, em junho, um fundo
de investimentos também de origem chinesa fez uma oferta
para a aquisição de participação relevante em empresa de
siderurgia, com a justificativa de que o empreendimento
detinha o controle de tecnologia relevante, em especial na
confecção de aços de alta qualidade e estratégicos em uso
na indústria militar.
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No Brasil, a indústria estratégica de defesa é protegida por
reservas de mercado, monopólios, apoio financeiro, sistema
especial de tributação e termos de conduta. No governo
Dilma Rousseff, o titular da Secretaria de Produto de Defesa
(Seprod), Murilo Marques Barbosa, deu consequência a um
projeto de reestruturação do segmento, com a aprovação da
Lei nº 12.598. O então ministro da Defesa, Celso Amorim,
assinou portaria cadastrando 26 empresas e produtos estratégicos de defesa. São elas: AEQ, Akaer, Armtec, Avibras, Axur,
BCA, Bradar, Condor, Digitro, Emgeprom, Flight Technologies,
Forjas Taurus, Grupo Inbra, Iacit, IAS, Imbel, Mectron, Nitroquímica, Nuclep, Orbital Engenharia, Opto, Rustcon, Spectra
Tecnologia, Vertical do Ponto e, a estrela do time, a Embraer.
O anticase Embraer

A Embraer é o rastilho que levou a esta reflexão sobre a
empresa estratégica. A empresa foi arrancada do cipoal de
restrições contrárias à sua privatização, inclusive a participação
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tégico, ou seja, pela razão de Estado nacional. Reproduzimos
palavras do ex-ministro da Defesa e atual titular do Ministério
da Segurança Pública, Raul Jungmann, em artigo publicado
no jornal O Estado de S. Paulo, em fevereiro deste ano, antes
de se tornar garoto propaganda da aquisição da Embraer pela
Boeing: “Não nos demos conta de que um decisivo instrumento
de política industrial que temos está ancorado na parceria
estratégica entre a Força Aérea Brasileira e a Embraer. Foi por
meio dos sucessivos projetos militares de desenvolvimento
de novas aeronaves que a Embraer conseguiu dar saltos de
produtividade e de tecnologia, gerando importantes dividendos para a economia brasileira. Com o desenvolvimento do
Bandeirantes e do Xavante, a empresa aprendeu a estruturar
a produção industrial seriada de aeronaves. Com o Xingu veio
a tecnologia que permitiu o desenvolvimento dos sucessos
comerciais Brasília e EMM-145. Posteriormente o programa
AMX com a Itália levou ao desenvolvimento dos sistemas
fly-by-wire (comandos elétricos); e a fabricação do Super-

setores afins aos segmentos considerados mais estratégicos
direta do Estado através das golden share, para que pudesse
ser comprada pela Boeing. Esse movimento isolado foi o pavio
para que o governo iniciasse o processo de extinção de todas
as ações de classe especial. Assim, empresas como a Vale e
o IRB, em cuja composição acionária constam golden share,
perderão a categoria de estratégicas, ficando disponíveis para
qualquer iniciativa que contrarie o interesse nacional. Pode-se
imaginar, nesse quadro, o que aconteceria se fosse vendida
para uma rival australiana ou mesmo transferisse sua sede
para um paraíso fiscal, a Vale, líder do mercado mundial, empresa formadora de preços internacionais do minério de ferro,
com papel fundamental para a balança comercial brasileira,
gigante da logística de transporte do interior do país, geradora
expressiva de divisas, com impacto no câmbio, por decisão
dos seus controladores. Como se percebe, a situação vai além
de qualquer fantasia ultraliberal.
O imbróglio com as golden share envolve contradições
agudas dos governantes que mais deviam zelar pelo estra-

-Tucano, juntamente com a modernização dos caças F-5,
possibilitou o domínio da integração de softwares e o desenvolvimento de sistemas integrados de missão.”
Segue o ministro no referido artigo: “A Embraer é, portanto,
mais do que uma empresa de aeronáutica. É líder de uma
importante cadeia global de valor, responsável pelo desenvolvimento e pela integração de importantes e complexos
sistemas. É desenvolvedora do software de gerenciamento do
espaço aéreo brasileiro, responsável pelo sistema de propulsão
nuclear no submarino brasileiro, está no Sistema Integrado de
Monitoramento de Fronteira (Sisfron), no projeto do primeiro
satélite geoestacionário nacional e é desenvolvedora de radares. Daí que nenhum país no mundo vende uma empresa
estratégica líder em tecnologia como a Embraer.”
Posteriormente, Jungmann absorveu toda a retórica de
Henrique Meirelles, passando a privilegiar a ótica comercial
da possível “parceria” entre a Boeing e Embraer. A farsa se
instalou com o argumento de que seria realizado um spin off
JULHO • AGOSTo • SETEMBRo 2018

27

I N S I G H T

entre a parte de aviação civil da companhia brasileira e a de
defesa, de forma a preservar os interesses estratégicos do
país. A sinuosa solução esconde o fato de que a parte da
aviação civil gera três quartos do lucro da parte de defesa, a
irmã pobre da companhia. Ora, se parte dos recursos para o
financiamento da atividade bélica provinha da aviação civil, ou
os programas de defesa definham ou o Estado, esse eterno
provedor, terá que aportar maiores investimentos. Toda a retórica de empresa estratégica e companhia fundamental para
a proteção nacional se escondeu envergonhada, sobrevivendo
somente nos dispositivos de busca do Google, no qual não
há mimetismo que a oculte a falta de compromisso com a
palavra empenhada.
O argumento de Meirelles/Temer para o fim das ações de
classe especial, derradeiro instrumento para uma privatização
em ampla escala, é canhestro: “A golden share é malvista
pelo mercado porque tem um efeito negativo sobre o valor
dos ativos”. Diz que o “importante é que o governo seja
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Tribunal Federal Ricardo Lewandowski concedeu uma liminar impedindo que o governo venda, sem autorização do
Legislativo, o controle acionário de empresas públicas de
economia mista, como é o caso da Petrobras, Eletrobras e
Banco do Brasil. Por outro lado, embora levar a privatização
para a mediação do Congresso não seja uma medida ruim,
não se trata igualmente de uma ação compensatória. O
Legislativo pode decidir pela venda das companhias. Mas,
com a extinção das ações de classe especial e ausência de
prática dos TACs nessas operações, as empresas seguirão
mansamente para a iniciativa privada sem qualquer acordo de
preservação do interesse nacional estratégico. A existência
de regras claras, explicitadas na letra da lei, negociadas caso
a caso, permitiriam que titãs como a área de exploração da
Petrobras ou o Banco do Brasil fossem privatizados sem a
resistência. Preocupações legítimas, como as do candidato
Ciro Gomes em relação à privatização da Eletrobras – “nem
pensar, pois nenhum país do mundo entrega ao capital es-

Não faz qualquer sentido levar a Embraer para a China
muito bem pago pela venda das golden share”. Meirelles/
Temer pensam em arrecadação tão somente, esquecendo
que não existe sequer uma fórmula para precificar as golden
share. A companhia de aviação foi privatizada em 1994 e a
União detém 0,03 do capital. Sua venda inaugurou esse tipo
de reserva do governo federal nas empresas privatizadas, as
ações de classe especial. As regras não são draconianas.
Elas levam em consideração a preocupação com questões
de segurança nacional. Não faz sentido, por exemplo, levar
a Embraer para a China; ou trocar parte expressiva do seu
quadro funcional por engenheiros e operários chineses. A
noção do interesse estratégico não deveria prejudicar a realização dos negócios. A empresa é rentável, tem potencial
de crescimento e é altamente produtiva. Mas, por definição,
não pode ser uma companhia inteiramente voltada para o
interesse norte-americano.
Para não dizer que nem tudo é descaso com as empresas
que compõem o aparato público, o ministro do Supremo
28 Erosão

trangeiro o manejo da sua infraestrutura hídrica” – seriam
devidamente mitigadas.
Em tempo de eleições, o saldo dessas palavras é mero
subsídio para o cotejamento dos candidatos e grupos políticos
sobre seu juízo em relação a essas ideias. Sugerimos algumas
econômicas interrogações: qual deve ser a diretiva contida na
formulação estratégica da intervenção do estado na economia?
Qual a função das empresas públicas? Qual deve ser o desenho
da intervenção do estado em setores e empresas entendidas
como estratégicas? Qual a destinação que deve ser dada as
ações de classe especial, as golden share, detidas pela União
em empresas em processo de privatização? Já estaria de bom
tamanho.
Colaborou Renê Garcia.
luiz.faro@insightnet.com.br
clynch@iesp.uerj.br
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a n d r é l a r a R E S E ND E

André Lara Resende, desde os primeiros anos na academia, optou por
desafinar o coro dos canônicos. Fez da moeda indexada um marco teórico e
prático do combate à inflação. André pensa fora da caixa. Questiona a religiosa
concordância sobre o papel dos juros altos no combate à alta de preços.
Defende que o crescimento econômico será melhor se for um pouco menor.
Destina ao meio ambiente uma centralidade estratégica terçando argumentos
incomuns. Neste depoimento a Insight-Inteligência, o economista expõe sua
veia de polemista e intelectual inquieto. André é um ponto longe da curva.
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*Estranho entre pares

A

ortodoxia monetária jamais compreendeu o fenô-

ao Real, tendo como ponto de partida a controvérsia do

meno da inflação crônica. Dediquei boa parte de

planejamento entre Eugenio Gudin e Roberto Simonsen,

minha carreira a estudar a incompletude da teoria

o grande debate do Brasil na década de 40. Gudin já tinha

quantitativa da moeda, entre outras verdades absolutas por

uma preocupação com a questão da inflação e defendia

décadas vigentes na economia. Há cerca de três anos, quan-

claramente um combate com base na ortodoxia da teoria

do assumi a cadeira de professor visitante na Universidade

quantitativa da moeda, culminante na época. Eu, como

Columbia, decidi me debruçar sobre a questão e escrever

aluno, sempre impliquei com a teoria quantitativa da moeda

um livro a respeito da discussão conceitual teórica em torno

desde que fui expulso de sala pela primeira vez. Para mim,

da política monetária do Brasil no período pós-guerra – do

sempre faltou alguma coisa, havia algum passo ilógico que

início da segunda metade do século XX até o Real. Minha

não estava correto. Depois, com a experiência como diretor

pretensão era analisar justamente a incapacidade da orto-

de Política Monetária do Banco Central ainda na década de

doxia monetária de entender a inflação crônica, tema, repito,

80, ficou evidente para mim que, além da questão lógica, a

que sempre foi alvo de meus estudos e parte essencial

teoria quantitativa da moeda tem um problema prático. O

da minha experiência de vida acadêmica e profissional. Eu

Banco Central não controla a quantidade de moeda; o Banco

queria abordar a disputa conceitual sobre a teoria monetária

Central controla a taxa de juros. Na verdade, controlar a taxa

e suas implicações especificamente no Brasil até chegar

de juros básico da economia é a mesma coisa que controJULHO • AGOSTo • SETEMBRo 2018
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*Implicações sérias da submissão
não crítica à teoria monetária

lar a quantidade da moeda. Essa submissão não crítica à

-se uma ameaça de crise bancária. O resultado é reces-

ortodoxia monetária da teoria quantitativa da moeda, que

são, empresas inadimplentes, instituições financeiras

foi a ortodoxia do século XX, teve implicações sérias para

alavancadas e, com isso, ameaça de crise bancária séria.

os defensores de uma política liberal racional, cujo patrono

Quando se aumenta o compulsório, a liquidez da economia

no Brasil era Gudin. Todas as vezes que foram convocados

automaticamente cai. Ao fazer isso, a consequência é uma

a assumir a condução da economia brasileira, normalmente

crise bancária sem redução da inflação. Roberto Simon-

com uma certa preocupação, correta, de que a estabilidade

sen não via a inflação como um problema. Os nacionais

de preço era precondição para uma economia saudável, eles

desenvolvimentistas, depois de alguns momentos, até

procuravam controlar a inflação. Isso começou já no gover-

enxergavam certa funcionalidade na inflação: a capacidade

no Café Filho, quando o próprio Gudin foi para o Ministério

de extrair, transferir recursos da sociedade, das empresas

da Fazenda; Clemente Mariani assumiu o Banco do Brasil;

e das pessoas para o Estado. Este, então, podia intervir

Otávio Gouvêa de Bulhões, a Sumoc; o jovem diplomata

como Estado empresário, superando de certa forma a

Roberto Campos, recém-formado em economia em Wa-

escassez de poupança, um dos pontos fundamentais que

shington, foi para o BNDE. Como dizia o próprio Campos, era

o Gudin classificava como uma das dificuldades a serem

o Dream Team. No entanto, Gudin não durou mais do que 10

superadas para dar início ao processo de industrialização

meses na Fazenda, porque Mariani sai do BB por pressão da

e desenvolvimento.

indústria paulista e o Gudin diz: “Então, vou embora”. Isso se
repete na história do Brasil até 64/65. Todas as tentativas

Aqui jaz a teoria quantitativa da moeda

de uma estabilização técnica acabam sendo interrompidas.

Na última década do século XX, a teoria quantitativa da

Isso inclui o governo Kubitschek, com Lucas Lopes; e Celso

moeda foi aposentada e passou haver uma nova ortodoxia

Furtado, no Plano Trienal – curiosamente, um plano tão

monetária, absolutamente dominante. O questionamen-

ortodoxo do ponto de vista econômico.

to à teoria quantitativa começou no final dos anos 80,
apontado primeiramente por alguns artigos acadêmicos

Os dois lados da inflação

de Thomas J. Sargent. Neil Wallace, seguidos de outros

No início dos anos 50, já tínhamos uma inflação perto

economistas, como Ben Bernanke, que foi meu colega de

de 20% ao ano, acima do que pode ser classificado como

doutorado no MIT. Todos começaram a jogar luz sobre o

uma taxa moderada. Uma inflação nesse nível não pode

fato de que, na verdade, o Banco Central não controla o

ser combatida com os instrumentos tradicionais. E quando

agregado monetário, controla a taxa de juros. Por razões

sempre se tenta controlar a quantidade de moeda – como

técnicas, é muito claro saber que nunca controlou o agre-

Gudin fez em 54, com o aumento compulsório, Instrução

gado monetário. Mas todos os economistas, o próprio

108 da Sumoc – em vez de controlar a inflação, provoca-

Bernanke entre eles, deixaram correr. Isso ficou implícito,
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meio vago. A fundação da nova ortodoxia monetária é o
livro do Michael Woodford, de 2003, chamado “Interest
and Prices”, em homenagem ao trabalho homônimo do
economista sueco Knut Wicksell. O que ele faz? Simplesmente reestabelece a nova ortodoxia dizendo, “Olha, esquece agregados monetários”. No mundo woodfordiano ou
neokeynesiano onde modelos DSGE – Dynamic Stochastic
General Equilibrium – a moeda não aparece, só tem taxa
de juros. Na nova ortodoxia monetária, a taxa de juros não
tem nem função de investimento também, não aparece
tanto. A taxa de juros afeta a demanda agregada e provoca
mais ou menos folga entre a demanda agregada e oferta
agregada. Quando há mais folga, modera a inflação; quando
há menos folga, pressiona a inflação.

E

sse é o modelo via Curva de Phillips com expectativas. Esse modelo fecha com uma regra heurística,
chamada Regra de Taylor, em que o Banco Central

deve aumentar ou reduzir a taxa de juros mais do que proporcionalmente ao desvio da inflação observada em relação
à meta de inflação. O que mais me impressionou é como
que se muda de uma ortodoxia para outra e simplesmente
não se discute porque que a outra ficou ultrapassada. “Ah,
mudou? Mudou por quê?”. “Ah, não interessa!”. Quando uma
antiga teoria é suplantada, a nova teoria precisa explicar
por que a anterior era percebida como correta e por que
deixou de ser. Então, eu fui percorrer esse caminho. Esses
modelos de equilíbrio dinâmico estocástico são formalmente sofisticados, mas profundamente irrealistas. Como
são modelos de equilíbrio geral, eles chegam à ideia de que
não existe rigidez nenhuma de preço. Então, não tem como
explicar nem desemprego, nem preços, nem deflação, nem
recessão, nem nada. Para explicar desemprego e recessão
é preciso introduzir distorções. Então a macroeconomia
dos últimos anos passou a ser uma ideia de pegar o modelo
básico e depois introduzir distorções, que é um exercício
com uma matemática aplicada bem primitiva e de total
irrealismo, mas dando uma aparência de cientificidade.
O “fim” da moeda
Não tem mais como falar da moeda. Para mim hoje
está muito claro que o que importa são os preços. O preço
absoluto e não o preço relativo. No modelo de equilíbrio
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geral, só existem os preços relativos, só tem preço entre

se estabelecer quando se fixa um M nominal, o equilíbrio

uma coisa e outra. Mas, quando existe a variável tempo, e a

real da economia tem um MP, um M sobre P demandado,

produção exige tempo – comprar alguns insumos e vender

e isso determina o P. Tudo parece encaixar. Mas, quando

depois –, então é necessário o preço de referência para

se descobre que o M não é uma variável exógena e o

a formação de preço. Essa ideia de que é preciso saber o

Banco Central não contra M, pelo contrário, um sistema

preço ao longo do tempo. Vou comprar um insumo agora,

financeiro sofisticado cria e destrói M, não tempos mais

comprar outro daqui a pouco e vou vender mais à frente,

onde ancorar P. O que determina P? Nada. Não tem um P

isso é preço absoluto; você precisa transportar preço ao

de equilíbrio. Outro cânone que está desaparecendo é a

longo do tempo. É preciso transportar preço ao longo do

Curva de Phillips, que estabelece uma correlação entre

tempo. Para isso, são necessários os preços nominais,

desemprego e inflação – quanto menor o desemprego,

absolutos. E nesse sentido o preço é que é importante; a

maior a inflação, e vice-versa. Hoje, há mais desemprego

moeda é só uma convenção. A moeda não precisa existir

e a inflação não cai; ou menos desemprego e a inflação

fisicamente, e estamos caminhando para isso. A moeda,

não sobe, o que tem sido confirmado pela reação norte-

no fundo, é um sistema contábil, de registro. Ela pode ser

-americana. Então, nem a Curva de Phillips é uma verdade.

100% substituída por registro de transferência de um

Vide o caso brasileiro. Tivemos uma queda do PIB de 8%

para outro. A URV (Unidade Real de Valor) foi totalmente

em três anos e a inflação não caiu. Os Estados Unidos

nessa linha. Quando eu já tinha escrito os dois primeiros

estão perplexos: a economia se recupera, o desemprego

capítulos sobre Gudin e Simonsen, eu fui convidado, com

está caindo e não tem inflação.

um pessoal de Columbia, para ir a um seminário em Buenos
Aires, para o Banco Central da Argentina, com o Guillermo

A sustentável estabilidade da inflação

Calvo. Na minha exposição, eu disse que inflação é pura-

A inflação é mais estável do que se imagina. As ex-

mente expectativa. Não existe âncora para a expectativa

pectativas tendem a ser estáveis. Portanto, as taxas de

de inflação, ao contrário do que se pretendia. E é muito

inflação tendem a estar onde sempre estiveram, a menos

simples de explicar isso. Bem, não é tão simples assim...

que elas superem um nível crônico, fiquem muito altas e co-

A teoria quantitativa da moeda diz que: MV = PY. Ou seja:

mecem a atrapalhar. Nesse sentido, todos começam a ter

Quantidade de moeda em circulação (M) vezes Velocida-

sentimentos defensivos: já que a inflação está muito alta,

de de circulação da moeda (V) é igual a Nível de preços/

vamos fazer previsões mais altas como defesa e, então,

inflação (P) vezes Nível do produto (Y). Esse modelo parte

ela começa a acelerar. Em qualquer nível que é considerada

da premissa de que quantidade de moeda é uma variável

aceitável, a inflação permanece nesse patamar, porque é

exógena, controlada pelo Banco Central. Se essa é a

mais conveniente para todos que todo mundo saiba qual

variável exógena, vamos imaginar que a renda real está

é a inflação baixa. Um aluno brasileiro que tinha concluído

fixa, só pra ter ideia; significa então que a variação de M

o doutorado em Columbia e assistiu, pela internet, a essa

é igual à variação de P.

minha participação no seminário de Buenos Aires me en-

C

viou um artigo do John Cochrane, apontando que existiam
omo a moeda é uma variável exógena, podemos

pontos muitos similares aos que eu havia acabado de

dizer que a moeda causa a inflação. A questão é

apresentar. Numa resenha anterior, o Cochrane já havia dito

que toda a teoria mostra que a demanda não é por

algo como “Se alguma coisa determina a inflação, os eco-

um estoque nominal de moeda; existe uma demanda por

nomistas não têm ideia do que seja”. E nesse novo artigo,

um estoque real de moeda: MP. Só que há infinitos pares

ele reforçava que os economistas não só não tinham ideia

de MP que satisfazem essa relação. Qual é a quantidade

como, depois da crise de 2008, com a ameaça de deflação,

de moeda? Como é que se determina o nível de preço sa-

os bancos centrais vieram seguindo a Regra de Taylor, com

bendo-se que existem infinitas combinações. Então, qual

a redução das taxas de juros. Quando os juros chegaram

é o nível de preço que vai se estabelecer? Depende... Vai

perto do lower bound, próxima a zero, não tem mais como
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baixar as taxas. Mas a inflação estava abaixo da meta e,

nível de preço depende da percepção de viabilidade fiscal.

pela Regra de Taylor, os bancos centrais teriam de seguir

Mas isso é um equilíbrio de longo prazo. No curto prazo,

cortando os juros. Só que não tinha mais como baixar. Toda

o Cochrane, então, sugeriu a tese que ele chamou de um

a teoria indicava que teríamos uma espiral deflacionária.

“neofisherianismo”. Ou seja: no curtíssimo prazo, pode

Não foi o que ocorreu. A inflação simplesmente parou.

haver uma relação inversa entre taxa de juros e inflação.

Os bancos centrais estavam seguindo a bula da Regra de

Mas, no médio e longo prazos, a relação entre inflação e

Taylor, baixando os juros mais do que proporcionalmente em

taxa de juros nominal é positiva. Por quê? Para comprovar

relação à queda da inflação, além de fazer o Quantitative

esse conceito, Cochrane pega a equação de Irving Fisher:

Easing (QE), que era a recomendação quantitativista. Eles

a taxa de juros nominal pode ser decomposta em taxa real

fizeram isso para evitar quebras de bancos. O autor dessa

mais a expectativa de inflação. Todo o economista sabe

estratégia foi o Ben Bernanke, à época à frente do FED, e

que taxa real de juros não é influenciável por variáveis

isso faz todo o sentido. O Japão já estava fazendo algo

nominais. A taxa real de juros é muito perto da taxa real de

nessa linha desde 2000, por recomendação do Milton Frie-

crescimento potencial da economia. É a taxa de retorno

dman, que foi lá e disse: “Expande a moeda que a inflação

da economia. Ela pode cair um pouco em um curto prazo,

vai reaparecer”. E assim foi feito pós-crise de 2008. E de

mas ela é um dado independente de fatores monetários.

maneira bastante aguda.

A

Juros como instrumento de controle
base monetária dos bancos centrais norte-ame-

da inflação. O tacape quebrou?

ricano e europeu não cresceu 10% ou 20%, não.

Muitos questionam se a ideia de política monetária

Cresceu 60 vezes! 60 vezes! E o que aconteceu?

como instrumento de controle de preços não quebrou.

Não teve inflação nenhuma. E durante muito tempo não

Prefiro não tirar conclusões precipitadas. Isso, por en-

foram poucos os economistas que disseram que ia ter in-

quanto, é uma conjectura. Uma conjectura que faz sentido

flação. E, então, o Cochrane disse: “Se havia alguma dúvida

lógico. Esta é a forma mais simples de ver tudo isso. Todo

de que a teoria quantitativa e a velha ortodoxia monetária

o trabalho do Cochrane aponta que, no modelo de equilíbrio

estavam erradas, acabou! Não há mais dúvida”. Muita

geral dinâmico estocástico, o resultado é exatamente

gente ainda tentou argumentar que isso se deu porque o

esse. Sempre se teve a ideia de que os bancos centrais

dinheiro ficou empoçado nos bancos... Esquece! Não é isso

estabilizavam uma inflação instável; e que essa estabiliza-

o que a teoria quantitativa diz. Mas também a nova ortodo-

ção vinha com a ação da Regra de Taylor. A inflação subia

xia ficou profundamente abalada. Como disse e ressalto,

um pouco e bastava aumentar os juros em um proporcio-

todos acreditavam que, ao parar de baixar a taxa de juros

nalmente maior. Mas pode ser que se os bancos centrais

enquanto a inflação continuava caindo, teríamos uma es-

não fizessem nada, a inflação fosse muito mais estável.

piral deflacionária. Não tivemos. Pelo contrário. Quando os

Ou seja: já existe também um questionamento à nova

juros pararam de baixar, a taxa de inflação também parou

ortodoxia neokeynesiana, da ideia de metas de inflação

de cair. Isso é um momento revolucionário. John Cochrane

e Regra de Taylor. E supondo que essa conjectura esteja

já era simpático à Teoria Fiscal do Nível de Preços. Trata-se

certa, o que está se dizendo é o seguinte: o que ancora as

de uma teoria altamente controvertida, mas tem muitas

expectativas é um Banco Central com metas e um Banco

bases teóricas boas, a começar pelo próprio Cochrane, o

Central com credibilidade. Um Banco Central com metas

Christopher Sims, o Woodford. Essa teoria diz que o que

e credibilidade não precisa mexer na taxa de juros. Mas se

provoca a inflação é a perda de credibilidade fiscal a longo

o mercado começar a perceber que o Banco Central não

prazo. A rigor, não importa se o déficit fiscal é monetizado

tem controle sobre a taxa de juros, como é que se pode

ou não ou como o déficit é financiado. Mas se o déficit é

acreditar que ele tem credibilidade? Vejamos: a taxa de

percebido como infinanciável, isso leva a um nível de preço

inflação é igual à taxa nominal fixada pelo Banco Central

elevado. Em última instância, portanto, a teoria diz que o

menos a taxa real. Suponhamos, então, um determinado
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cenário: o Banco Central pode dizer que ele quer ter uma
meta de inflação entre π2 e π1, digamos que entre 3% e
4%. Se ele põe a taxa nominal em 20%, por esta Equação
de Fischer nós entendemos o seguinte: 20% menos a
taxa real de juros – vamos supor que ela seja de 3,5% –,
teremos, portanto, uma inflação de 16,5%. Nesse caso,
acreditamos no que o Banco Central está nos dizendo ou
no que ele faz? A taxa nominal determinada pelo BC é um
sinalizador do quanto ele espera de inflação na verdade.
Ele está dizendo que a meta de inflação é de 4%, mas,
ao mesmo tempo, colocou a taxa nominal de juros em
20%... Não pode ser. Não existe isso. A economia entra
em colapso porque todo mundo vende tudo. Acabou. Então, repito: em um caso como esse, acreditamos no que
o BC diz ou no que faz? É absolutamente lógica a ideia de
que, consciente ou inconscientemente, a taxa nominal
de juros fixada pelo Banco Central seja percebida como
o mais poderoso indicador da expectativa do agente
mais bem informado sobre a inflação, que é exatamente
o Banco Central. Isso significa que, se a taxa de juros for
mantida em um nível sistematicamente alto, a inflação
permanecerá sistematicamente alta, especialmente se
a força do desemprego para mexer na inflação for muito
pequena. Então, pouco importa. Isto, a meu ver, é de fato
como a economia funciona nos dias de hoje.
Uma “novíssima ortodoxia” a caminho?
O fato é que o mundo ainda subscreve a nova ortodoxia, de metas de inflação mais Regra de Taylor, apesar dos
questionamentos que começam a surgir à sua efetividade.
Caminhos para uma novíssima ortodoxia? Não sei. Por enquanto, meu ponto principal é que qualquer ortodoxia em
matéria de economia é um equívoco. E, especificamente em
matéria monetária e financeira, é um grande equívoco. Nada
que seja tão dependente de arranjos institucionais pode
ser congelado dentro de uma ortodoxia. Em um sistema
financeiro muito pouco sofisticado, como dos séculos XVII
ou XVII, ter uma interpretação de que o aumento de moeda
pressionava a inflação se aplicava. É aceitável pensar que
uma excessiva transferência de ouro do Novo Mundo para
a Europa – e ouro era percebido como moeda – provocasse
aumento dos preços. À medida que a economia vai ficando
mais complexa, essa aproximação da teoria quantitativa da
36 Heresia
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*Qualquer ortodoxia em matéria
de economia é um equívoco

moeda vai ficando completamente inapropriada. Esta é jus-

não entenderam ainda. Se eu baixasse a taxa de juros,

tamente a observação do extraordinário livro do Wicksell,

subitamente os agentes financeiros iam achar que eu era

“Interest and Prices”, de 1898, ao qual já me referi. Ele faz

um irresponsável. O que as pessoas acreditam é muito

uma crítica à ortodoxia da teoria quantitativa da moeda,

importante na formação de preços. Isso é o que o George

discussão esta que já havia ocorrido anteriormente na

Soros, em um livro muito interessante para o qual nin-

Inglaterra, primeiro entre os bulionistas e os antibulionis-

guém deu muita bola, chamou de “Theory of Reflexivity”.

tas e depois entre o Banking School e o Currency School.

A combinação entre o que as coisas são de fato e como

Nesse momento da história, os quantitativistas venceram,

as pessoas acreditam é o que determina os mercados

apesar de o Wicksell fazer uma crítica muito pertinente,

financeiros. De toda maneira, voltando ao ponto, o fato

extremamente inteligente.

de uma ortodoxia ter sido “falsificada” não quer dizer que

N

se possa abandoná-la até ter algo para colocar no lugar.
aquela época, ele já dizia que a moeda não precisava ser física. Tinha toda a razão. Pois bem, ace-

Eterno delay

lerando no tempo e chegando aos dias de hoje, a

Como sempre, há um gap entre o que se discute lá fora

ortodoxia neokeynesiana também ficou desmoralizada.

e aqui dentro. Mas não somos só nós. Especialmente em

A discussão de que a macroeconomia e seus conceitos

economia, aquilo que não é discutido nos grandes centros,

precisam ser revistos já está a todo vapor nos Estados

notadamente nas universidades da Inglaterra e, sobretudo,

Unidos. Olivier Blanchard, que também foi meu colega

dos Estados Unidos, não é difundido. Ao estudar essas

no MIT, e o Larry Summers estão entre os que lideram

questões agora, eu fui cair em várias discussões sobre

esse debate. A discussão sobre o “Fiscal theory of the

Banco Central e política monetária na Nova Zelândia. Já no

price level” tem seus defensores e seus detratores. Mas,

início dos anos 2000, eles debatiam a ideia de que não se

claramente, na academia nada foi posto no lugar ainda. E

controla a quantidade de moeda e como isso funciona. Esta-

quando nada é posto no lugar, do ponto de vista de polí-

va tudo lá. Só que isso não saiu da Nova Zelândia. E mesmo

ticas públicas e dos bancos centrais, é melhor fingir que

aqueles que estudam em universidades norte-americanas

a antiga ortodoxia ainda está funcionando. Entre outros

e voltam para seus países, são reféns do monopólio dos

motivos, porque os conceitos nos quais as pessoas acre-

temas que interessam, determinados pelos grandes cen-

ditam, especialmente os mercados financeiros, são muito

tros. O que não passa pelos fóruns centrais não é validado

importantes para a condução macroeconômica. Quando

como o tema premente do momento. O Brasil não conversa

eu escrevi um artigo polêmico sobre taxas de juros, o

diretamente com a Nova Zelândia, mas apenas por meio dos

Armínio Fraga me perguntou: “Mas, se estivesse no BC,

seminários patrocinados pela academia norte-americana.

você baixaria os juros?”. E eu disse: “Não”. As pessoas

Eu, inclusive, pensei em criar um fórum acadêmico, policy
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oriented, que escapasse da camisa de força daquilo que

Mas parece que contestar o uso de juros altos como ins-

está sendo discutido nos grandes centros. É muito difícil.

trumento de combate à inflação é um pecado.

A crítica à nova ortodoxia está sendo feita lá agora. Ou seja:
esse debate ainda se encontra na fronteira da academia.

A fé cega nos cânones

Vai demorar para chegar aqui. Até porque essa discussão

A nova matriz econômica do PT repete exatamente o

ainda não é predominante nem mesmo nos Estados Unidos.

neodesenvolvimentismo estruturalista com ação do Esta-

Para virar um tema hegemônico, leva um tempo. A própria

do de Roberto Simonsen. Uma repetição totalmente fora de

velha ortodoxia, da teoria quantitativa da moeda, só deixou

época. Esse modelo teve algum sucesso nos anos 50, ainda

de ser ensinada no inicio dos anos 2000, portanto mais de

que com o custo da inflação. Nada erra de tudo ou acerta de

uma década após as primeiras discussões no ambiente

tudo. Alguns dos pontos do nacional desenvolvimentismo,

acadêmico.

como por exemplo o protecionismo da indústria nascente,
fizeram sentido nos primórdios da consolidação da América

A contravoz do coro

Latina, de administração de economias defasadas. Mas foi

A prisão do pensamento hegemônico na academia

prolongado muito além do necessário, levado a um paroxis-

captura todos que estão estudando nos grandes centros

mo que causou perda de produtividade e de competição. É

– além de atravessar oceanos. A carreira de um jovem

impressionante que a essa altura alguém tenha reproduzido

professor depende da sua capacidade de publicar nas

isso, com o fechamento da economia, entre outros erros.

grandes revistas. Estas, por sua vez, são essencialmente
norte-americanas, e os temas, tanto na sua forma quanto o fundo, são dados pelo pensamento vigente. Ou o
economista escreve sobre aquele tema e daquela forma

P

ortanto, não existem fórmulas prontas e eternas.
A falta de reflexão crítica de tentar entender a
realidade com espírito de curiosidade intelectual

pré-determinada ou não será publicado. Quando eu decidi

faz mal para todos os lados, tanto à esquerda como à

retornar ao Brasil, para a indignação do Rudi Dornbusch,

direita, para quem quiser usar essas expressões antigas.

meu orientador, eu estava interessado em estudar os

É impressionante que em matéria de economia, tão depen-

nossos grandes temas nacionais. Minha decisão foi ques-

dente das circunstâncias, das instituições, dos hábitos,

tionada: “Olha, assim você não vai pegar uma boa cadeira

dos costumes, da forma como se dá o desenvolvimento

numa universidade top...”. Paciência! Já àquela altura eu

dos mercados, da tecnologia, ainda hoje há alguém que

tinha interesse em temas como inflação crônica, o que

queira se apegar a modelos definidos. Ter um diploma de

não era muito bem compreendido por meus professores.

PhD lá fora o credencia para posições na tecnocracia de

Quando eu defendi a moeda indexada, um deles disse

alto poder, especialmente em matéria monetária no Banco

“Como é que você, um brasileiro, vai ter uma ideia que

Central – um posto ainda percebido como algo que precisa

ninguém teve?”. Nada foi muito diferente, por sinal, da res-

ser preservado de pressões políticas espúrias. Esse capital

posta que encontrei no Brasil. No início da década de 80,

custou anos de estudo, dedicação etc. Quando o sujeito

quando publiquei dois artigos sobre moeda indexada na

volta e para de estudar, sente-se ameaçado. Para não se

Gazeta Mercantil, todo mundo foi contra. Só quando Mario

sentir ameaçado, é preciso ter uma abertura e uma curiosi-

Henrique Simonsen elogiou é que começou a haver uma

dade intelectual, estar mais disposto a pensar livremente

reação positiva. Não preciso ir tão longe. Agora, quando

do que preservar sua posição de autoridade na matéria

eu publico “Juros, moeda e ortodoxia”, chama a atenção

a qualquer custo. Somos obrigados a pensar. Só que a

o silêncio dos meus pares, da academia. Eu fui chamado

preguiça intelectual dá ao sujeito um estereótipo e, com

para debater o livro na Casa das Garças, na companhia de

isso, uma fórmula pronta. Essa simplificação com a pola-

macroeconomistas que eu considero os mais sofistica-

rização de estereótipos é uma preguiça intelectual. Todos

dos do Brasil. Não vou dizer que houve uma unanimidade

me perguntam se sou a favor da independência do Banco

porque alguns mais jovens tiveram uma reação positiva.

Central. Sim, sou a favor da independência operacional do
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Banco Central, mas não de pôr isso na Constituição. Se eu

ser utilizada em excesso como instrumento de defesa de

disser “sim”, “Entendi, você é um dos nossos”. Se eu disser

crítica externa. Em um artigo recente, o economista-chefe

“não”, sou um perigo.

do Banco Mundial, Paul Romer, fez uma crítica devastadora
e brilhante sobre o fato de que a econometria hoje não está

Os grilhões da matemática

estimando mais nada, mas servindo apenas para calibrar

A matemática engessou totalmente a teoria econô-

os modelos. Ou seja: o que se tem feito muito é um modelo

mica. A pretensão de parodiar as ciências exatas com a

aos dados e não checando o realismo do modelo vis-à-vis

economia e a tentativa de formalização da metodologia

aos dados. Todos esses modelos macroeconométricos

levaram a uma esterilidade. O modelo de referência de

ficaram viciados.

equilíbrio geral de Arrow Debreu é instantâneo. Não só é
um modelo instantâneo como não tem moeda. Nunca se

Decompondo os juros siderais

consegue explicar a necessidade de moeda. Por que ela

Em 2004, eu, Pérsio Arida e Edmar Bacha publicamos

existe? É algo que não é possível de explicar no modelo de

o artigo intitulado “Crédito, juros e jurisdição: conjecturas

Arrow Debreu, que é a referência sofisticada da base da

sobre o caso brasileiro”, uma tentativa de questionar as

economia. Ou seja: ficou tudo amarrado pela matemática.

taxas tão altas. Na ocasião, apresentamos o artigo em

Nós tentamos partir dos princípios microeconômicos

um seminário na Casa das Garças. O Olivier Blanchard

para deduzir as equações agregadas macroeconômicas.

veio ao Brasil, ouviu toda a nossa apresentação e disse:

Coisa que nunca ninguém conseguiu fazer. Mário Henrique

“O problema da taxa de juros no Brasil me parece mais

Simonsen tentou escrever um livro de macroeconomia em

simples do que isso. É uma questão de dominância

que ele começava deduzindo assim e desistiu no meio do

fiscal”. O termo agora está em voga, mas, na época, era

caminho. Tudo isso ficou pelo caminho. A bem da verdade,

novidade. E o Olivier disse: “Vocês têm uma taxa de juros

é preciso fazer uma ressalva. O avanço da microeconomia,

alta demais porque há uma percepção de inviabilidade,

com a combinação de técnicas estatísticas e da psicolo-

de sustentabilidade fiscal ao longo prazo. E o que está

gia comportamental, trouxe progressos extraordinários.

provocando essa inviabilidade fiscal ao longo prazo é a alta

O uso dessas técnicas impôs uma abundância de dados

taxa de juros que vem sendo mantida”. Então, eu disse, já

em muitas áreas do comportamento humano. Portanto,

na ocasião, que se a taxa de juros baixasse, ao contrário

nem todo o uso de técnicas matemáticas estatísticas é

do que se imagina, isso melhoraria a percepção fiscal do

contraproducente.

país e a inflação cairia. Nós, na época, dissemos nesse

A

artigo que esse cenário se tratava de uma conjectura, e
matemática, por sua vez, é uma linguagem muito

nada garantia que sairíamos de um equilíbrio para entrar

eficiente para se verificar a consistência lógica

em outro. O Olivier, na época, já tinha a intuição, que hoje

de um argumento e também muito sucinta para

eu subscrevo integralmente, acerca da dominância fiscal.

se expor um argumento. Mas o aprisionamento ao for-

A meu ver, hoje, não acho que a nossa conjectura sobre

malismo da matemática vai empobrecendo a capacidade

incertezas jurisdicionais fosse a principal explicação para

de se aprender uma realidade social. Na macroeconomia,

os altos juros praticados no Brasil. Acredito que as taxas

a formalização excessiva – e isso passou ocorrer prin-

foram mantidas em patamares elevados por uma crença

cipalmente no último quarto do século XX para cá – foi

equivocada de que nós realmente precisávamos de taxas

profundamente esterilizadora da capacidade de explicação.

altas porque o resíduo inflacionário é grande e não tínha-

A macroeconomia passou a ser realmente um exercício

mos uma situação estável na balança de pagamentos. Por-

de “matematicazinha” aplicada. Quer fazer matemática?

tanto, como estávamos saindo de um período de inflação

Vai fazer matemática de verdade e não submatemática

crônica depois do Real, ainda sem credibilidade fiscal, a

aplicada, exatamente o que boa parte da macroeconomia

taxa de juros foi defensivamente mantida muito alta. Em

passou a fazer. A matemática, por sinal, também passou a

um primeiro momento talvez não houvesse alternativa. Eu
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só acho, hoje, que ela foi mantida muito alta por muito mais

qualidade melhor ao aumentar sua renda. No entanto, a

tempo do que deveria. Com toda certeza, a partir da crise

partir de um determinado nível, no qual as necessidades

de 2008, ela deveria ter sido substancialmente reduzida.

básicas estejam asseguradas, o aumento da renda não é

Eu escrevi na época apontando esse equívoco. Foi um

necessariamente garantia de melhor melhora da qualidade

erro dos governos petistas manter a taxa de juros alta

de vida. Em meados do século passado, quando a teoria

e aumentar os gastos públicos, sob o argumento de que

neoclássica do crescimento estava sendo formulada, os

estavam fazendo uma política anticíclica keynesiana, algo

limites físicos do planeta pareciam distantes o suficiente

que não fazia sentido algum porque a recessão era externa

para serem ignorados. O crescimento sustentável de longo

e não interna. Claramente, deveriam ter baixado os juros.

prazo era apenas o passível de ser mantido pelo aumento

E não desconsidero a possibilidade de que essa taxa de

da produtividade. Hoje, a variável dos recursos naturais

juros elevada tenha sido um dos fatores de sustentação

acrescenta uma restrição. Trata-se de uma restrição

da inflação mais alta do que foi por muito tempo. Não quero

difícil de ser aceita pelos países avançados, viciados no

aumentar a controvérsia do debate, mas quando o Banco

crescimento, mas praticamente impossível de ser aceita

Central, agora com Ilan Goldfajn, baixou a taxa de juros, a

pelos países que ainda estão longe de atingir os níveis

inflação caiu. Ninguém nunca falou nisso.

de consumo e de produtividade da fronteira tecnológica.
Racionar o crescimento, antes da convergência de todos,

Nem todo o crescimento será perdoado

significaria congelar as profundas diferenças de padrão

Na teoria econômica, o crescimento sempre esteve

de vida no mundo de hoje. Mas, então, qual é o fator mais

vinculado à ideia de aumento da renda e de maior bem-

importante para a melhoria do bem-estar nos países que

-estar. Se havia crescimento, todos os demais indicadores

já saíram da pobreza absoluta? A resposta é: redução das

subiriam juntos. Ou seja: sempre vivemos sob a égide do

desigualdades. Uma distribuição de renda mais equilibra-

pensamento de que o avanço econômico torna a vida das

da é o quesito determinante da melhora da qualidade de

pessoas melhor. Essa correlação se torna cada vez mais

vida, do bem-estar, da felicidade, de um país. O triunfo do

questionável, diante dos flagrantes dados que a desen-

capitalismo de mercado como sistema produtor de riqueza

freada atividade econômica tem causado ao planeta e

ajuda a entender, em grande parte, a perda de importância

aos seus. O economista americano Robert J. Gordon, da

do tema da distribuição de renda. No Brasil, assim como

Universidade Northwestern, costuma indagar: “O rápido

nas nações em desenvolvimento, de maneira geral, onde

crescimento a que nos acostumamos pode ser indefi-

a desigualdade sempre foi e hoje ainda é extremamente

nidamente mantido?”. Sua conclusão é que não. Não há

alta, os refletores deslocaram-se do esforço de redução

garantia de que o crescimento seja algo contínuo e perene.

das desigualdades para a elevação do poder aquisitivo das

O desafio é encontrar uma maneira de assegurar a melhora

camadas mais pobres da população.

progressiva da qualidade de vida, independentemente
do crescimento econômico ou do aumento do consumo
e sem ferir os limites impostos pelo meio ambiente. Até
certo patamar de renda, o avanço da qualidade de vida é

DEPOIMENTO A

Claudio Fernandez e Kelly Nascimento

indissociável do crescimento econômico. Um estrato da

INSPIRAÇÃO

população demasiadamente pobre só pode alcançar uma

Edmund Wilson e Calvin Klein
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Em busca

da bala

42 Ver intervenção federal

escondida
De pejorativa, a alcunha ‘bancada da bala’ passou a
se tornar um título de honraria para os parlamentares que
a compõem. De um punhado de deputados, ela passou a
abrigar dezenas de parlamentares ao longo dos últimos
anos. De discursos inflamados, a ‘bancada da bala’ passou
a apresentar dezenas de propostas legislativas e conseguir a aprovação de algumas delas. Encerrando-se a 55ª
Legislatura, é hora de analisar a atuação desta bancada,
que cresceu e apareceu ao longo dos últimos quatro anos.
O primeiro desafio que se impõe é identificar a ‘bancada da bala’. Seria composta pelos parlamentares que
receberam doações eleitorais das empresas envolvidas
com produção de armas e munições? Ou pelos deputados
e senadores que têm histórico profissional nas forças
policiais ou nas Forças Armadas, apresentando maior
proximidade com essas categoriais profissionais? Ou,
ainda, pelos membros da chamada Frente Parlamentar de
Segurança Pública?
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Sim e não. Em alguma medida, são todos fatores relevantes para se identificar a chamada ‘bancada da bala’. Para
além desses critérios formais e objetivos, é necessário analisar a atuação de parlamentares no exercício de seu mandato.
É por essa razão que se busca, neste artigo, mapear a ‘bancada da bala’ a partir da sua atuação ao longo da legislatura
que se encerra em dezembro de 2018. Objetiva-se, assim,
compreender as dinâmicas dessa atuação, desde o processo
eleitoral, com ênfase no financiamento das campanhas,
até a atuação de deputados, principalmente, e senadores
no processo legislativo. Isso porque a concentração dessa
bancada na Câmara dos Deputados atrai o foco das atenções
para aquela Casa.
Certamente, a atuação, diz-se, concertada dessa bancada não se restringe à questão da bala. O foco vai além
de uma preocupação única e exclusiva com a liberalização
do comércio e do porte de armas de fogo e munições.
Segurança pública, direito penal e as preocupações corporativas de policiais e militares são apenas alguns dos
temas que os motivam a entrar (forte) na arena política. O
enfoque priorizado será justamente o cruzamento de duas
das prioridades exibidas pela ‘bancada da bala’: o desmonte
do Sistema Nacional de Armas, instituído pelo Estatuto do
Desarmamento, e o enfrentamento da crise de segurança
pública por qual passa o Brasil.
Não é difícil encontrar cenários em que essas prioridades se cruzam. Em face da crise que, diz-se, motivou a
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intervenção federal no Rio de Janeiro, no início de
2018, aproveitou-se o ensejo para se rediscutir, na
Câmara, dois projetos: o PL 3734/2012, que pretendia criar o Sistema Único de Segurança Pública, e o
PL 3722/2012, que revogaria o Estatuto do Desarmamento.1 Já aprovado o primeiro, o segundo aguarda
votação no Plenário da Câmara dos Deputados.
Nas eleições de outubro de 2018, segurança
pública será um dos principais pontos centrais do
debate político. Importa, portanto, compreender não
só os resultados alcançados pela ‘bancada da bala’
ao longo dos últimos quatro anos, mas também quais
os próximos passos desta coalizão. Isso sem abrir
mão da ampla literatura crítica que desafia a compatibilidade dessas principais prioridades – liberalizar o
comércio e o porte de armas e resolver o problema de
segurança pública nacional. Pretende-se, também,
oferecer um mapa que possibilite o acompanhamento da atuação da ‘bancada da bala’ – porque há
poucas dúvidas de que ela voltará ao Congresso, em
2019, fortalecida – na próxima legislatura.
O que é a ‘bancada da bala’?

Um recorte utilizado para se mapear a ‘bancada
da bala’ baseia-se em identificar, a partir dos relatórios de doações eleitorais, fornecidos pelo Tribunal
Superior Eleitoral (TSE), quais parlamentares receberam quantias significativas por parte de empresas do
setor de armamentos e munições – notadamente a
Forja Taurus e a Companhia Brasileira de Cartuchos
(CBC) – as quais têm um interesse comercial direto
na redução de restrições ao comércio de armas e
munições. Em 2014, a Taurus doou R$ 595 mil, en-

empresas de segurança
privada se beneficiam em
cenários de crescente
insegurança pública
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incluindo, além das já referidas Taurus e CBC, empresas de segurança particular e patrimonial.3
A lógica é que essas empresas compartilham de
um interesse econômico – o aumento do comércio de
armas, o barateamento destas, seja pelo fornecimento
de incentivos, seja pela redução da tributação e a facilitação na compra e venda de armamentos. À parte
disso, empresas de segurança privada se beneficiam
em cenários de crescente insegurança pública – o
setor teve um aumento de seu faturamento, entre
2002 e 2015, de mais de 700%, pulando de R$ 7
bilhões para, aproximadamente, R$ 50 bilhões – que
são resultado, em parte, do aumento da circulação de
armas,4 como será discutido a seguir.

quanto a CBC realizou doações no total de R$ 615 mil
reais.2 Foram contemplados candidatos a deputado
estadual, deputado federal, senador e governador. Na
tabela 1, temos os recipientes dessas doações, que
efetivamente se elegeram para o Congresso Nacional.
Com objetivo de identificar parlamentares alinhado
com essa pauta, há quem busque ainda o financiamento originado de outros atores, com interesses
intimamente relacionados com a preferência dessas
empresas. O jornal Estado de Minas, por exemplo,
identificou doações no total de R$ 8,5 milhões para
mais de 40 deputados federais e comitês partidários,

Tabela 1
Doações eleitorais para a ‘bancada da bala’
Empresa

Valor

Candidato

Cargo

Partido

Unidade Eleitoral

CBC

R$ 20.000,00

Alceu Moreira Da Silva

Deputado Federal

PMDB

Rio Grande do Sul

Forjas Taurus

R$ 40.000,00

CBC

R$ 40.000,00

Aldo Schneider

Deputado Estadual

PMDB

Santa Catarina

CBC

R$ 30.000,00

Carlos Alberto Rolim Zarattini

Deputado Federal

PT

São Paulo

CBC

R$ 70.000,00

Daniel Elias Carvalho Vilela

Deputado Federal

PMDB

Goiás

Forjas Taurus

R$ 20.000,00

CBC

R$ 50.000,00

Darci Pompeo De Mattos

Deputado Federal

PDT

Rio Grande do Sul

CBC

R$ 30.000,00

Edio Vieira Lopes

Deputado Federal

PMDB

Roraima

Forjas Taurus

R$ 50.000,00

Efraim De Araújo Morais Filho

Deputado Federal

DEM

Paraíba

Forjas Taurus

R$ 20.000,00

Enio Egon Bergmann Bacci

Deputado Estadual

PDT

Rio Grande do Sul

CBC

R$ 30.000,00

Fábio De Almeida Reis

Deputado Federal

PMDB

Sergipe

Forjas Taurus

R$ 30.000,00

Jerônimo Pizzolotto Goergen

Deputado Federal

PP

Rio Grande do Sul

Forjas Taurus

R$ 30.000,00

João Lúcio Magalhães Bifano

Deputado Estadual

PMDB

Minas Gerais

CBC

R$ 30.000,00

Jose Wilson Santiago Filho

Deputado Federal

PTB

Paraíba

Forjas Taurus

R$ 20.000,00

Lucas Bello Redecker

Deputado Estadual

PSDB

Rio Grande do Sul

Forjas Taurus

R$ 30.000,00

Luiz Gonzaga Patriota

Deputado Federal

PSB

Pernambuco

Forjas Taurus

R$ 15.000,00

CBC

R$ 15.000,00

Marcos Montes Cordeiro

Deputado Federal

PSD

Minas Gerais

Forjas Taurus

R$ 10.000,00

CBC

R$ 20.000,00

Misael Artur Ferreira Varella

Deputado Federal

DEM

Minas Gerais

Forjas Taurus

R$ 30.000,00

Nelson Marchezan Junior

Deputado Federal

PSDB

Rio Grande do Sul

Forjas Taurus

R$ 50.000,00

CBC

R$ 30.000,00

Nelson Souza Leal

Deputado Estadual

PSL

Bahia

Forjas Taurus

R$ 50.000,00

CBC

R$ 50.000,00

Onyx Dornelles Lorenzoni

Deputado Federal

DEM

Rio Grande do Sul

Forjas Taurus

R$ 20.000,00

Ronaldo José Benedet

Deputado Federal

PMDB

Santa Catarina

Forjas Taurus

R$ 30.000,00

Tiago Chanan Simon

Deputado Estadual

PMDB

Rio Grande do Sul
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Há também quem iguale a ‘bancada da bala’ à Frente
Parlamentar de Segurança Pública (FPSP).5 Criada no
princípio da atual Legislatura, ela congrega atualmente
270 deputados federais e é presidida pelo deputado
Alberto Fraga6 (DEM-DF). É apenas uma de centenas
de frentes parlamentares, mas já se mostrou uma das
mais ativas, e seus membros têm grande participação
nas discussões sobre os temas mencionados. Porém,
integram essa frente tanto alguns deputados de esquerda, que têm demonstrado resistência às agendas
tradicionais daquela bancada, quanto parlamentares
cuja atuação não é centrada nos seus temas prioritários.
Uma terceira leitura destaca o histórico profissional
dos membros da ‘bancada da bala’, com ênfase nos
ex-policiais e militares eleitos para a Câmara dos Deputados.7 Levantamento realizado pelo Instituto Sou da Paz
mostra que foram eleitos, em 2014, 19 deputados que
tinham profissões relacionadas às Polícias Militar, Civil e
Federal, ao Corpo de Bombeiros e ao Exército. Representou um salto significativo em relação aos quatro eleitos
em 2010.8 Esses indivíduos pretendem, com frequência,
avançar pretensões que simultaneamente interessam
aos grupos que representam, por garantir-lhes um direito
e/ou benefício, e às empresas já referidas. Exemplos
delas são a possibilidade de que policiais e militares
aposentados possam manter o porte de arma e mesmo
a obrigação de que o Estado autorize esses indivíduos a
manter as armas que utilizavam em serviço.
As leituras formalistas que utilizam apenas critérios
objetivos, como um dos três previamente mencionados,
precisam ser, assim, superadas para que se compreen-
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dam quem são os parlamentares que efetivamente atuam
na agenda da bala. Neste caminho já seguiu a Agência
Pública que identificou, a partir de sua atuação diária, um
grupo de 35 deputados que integrariam essa bancada.9
Uma solução é considerar a FPSP como um ponto de partida, mas levar em conta que apenas uma parcela desse
grupo – considerando tanto os financiados quanto os de
histórico profissional próximo – tem atuação destacada
naquelas agendas prioritárias.
Sugere-se, portanto, uma análise holística que permita
não apenas considerar os critérios formais, como também
a efetiva atuação dos parlamentares no exercício de seu
mandato. Isso permitirá que se compreendam nuances
e, inclusive, disputas internas a essa bancada. Garantirá,
ainda, uma efetiva mensuração do poder da bancada,
além de um melhor entendimento sobre suas prioridades
e estratégias políticas.
Como atua a ‘bancada da bala’?

A análise da ‘bancada da bala’ como um todo e de seus
membros individualmente depende de um olhar aproximado
sobre a atuação destes deputados no processo legislativo
da Câmara dos Deputados. Essa atuação manifesta-se pela
apresentação de propostas, pela elaboração de relatórios
e pareceres, pela votação e pela presença nos diversos
espaços e comissões daquela Casa.
Dessa forma, levantamos, inicialmente, as proposições
apresentadas nesta 55º Legislatura que tangenciam a
temática para realizar uma análise detalhada sobre o viés
das propostas.
Foram apresentados 72 projetos de lei na Câmara dos
Deputados, de 2015 a junho de 2018, os quais versam,
substancialmente, sobre quatro grandes temas: (i) a
concessão do direito de porte de armas a determinado
grupo; (ii) o aumento de penas para crimes relacionados a
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armas e outras questões de direito penal; (iii) monitoramento
e fiscalização do uso e comércio de armas e munições; (iv)
outros. A partir desta seleção, a Tabela 2 expõe o volume das
propostas em relação ao todo.
Das propostas observadas, 45 versam sobre a concessão
do direito ao porte de arma, representando 61% de todas as
propostas. Os limites e critérios de cada projeto dei lei se
assemelham por habilitar determinado público ao porte de
armas de fogo, porém variam quanto ao seu foco. A categoria que aparece mais vezes é a dos guardas municipais,
com nove propostas objetivando garantir o direito de porte

Tabela 2
Propostas Apresentadas na Câmara
dos Deputados (2015-2018)
Tipo

Concede porte
Monitoramento
Aumento de Penas e Direitos
Outros

%

61%
12%
9%
18%
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de armas a essa categoria. Outras propostas também
focam em agentes de segurança como, por exemplo,
agentes da ABIN e policiais legislativos. Entretanto,
outras categorias fora da segurança pública também
aparecem representadas, como os fiscais da Receita
Federal, trabalhadores rurais, motoristas de caminhão
e os próprios deputados e senadores.
Completando o cenário analítico das propostas
legislativas, nove propostas são relativas a monitoramento e sete relativas a aumento de penas e direito
penal. Na categoria de monitoramento, o foco repousa
na marcação de munições e cartuchos das empresas
nacionais. Nas propostas sobre aumento de pena e
relativas ao direito penal, as propostas aumentam as
penas ou tornam crime hediondo o comércio ilegal de
armas ou munição em território nacional.
Outras treze são de temas variados, que vão desde
a instituição de um Estatuto de Colecionismo até propostas que pretendem autorizar o Estado a doar armas
para servidores – o deputado Eduardo Bolsonaro (PSC-SP), sozinho, apresentou três propostas que autorizam
órgãos de segurança, Forças Armadas, a administração
penitenciária e o próprio Congresso Nacional a doarem
as armas de fogo utilizadas por seus integrantes, quando
da ativa, a eles próprios, garantido o porte de arma,
mesmo na aposentadoria.
Dois espaços privilegiados de atuação da ‘bancada
da bala’ na Câmara dos Deputados merecem ser destacados. O primeiro deles é a Comissão de Segurança
Pública e Combate ao Crime Organizado (CSPCCO).
Criada em 2002, esta comissão vem ganhando destaque
recentemente, especialmente no contexto da crise de
segurança pública nacional. Foi presidida, em 2017, pelo
deputado Capitão Augusto (PR-SP) e, ao longo do ano
de 2018, pelo deputado Laerte Bessa (PR-DF) – em um
cenário em que a presidência desta comissão se tornou
prêmio concorrido entre as maiores bancadas da Câmara, é notável que o PR tenha manejado seu considerável
poder, oriundo da sexta maior bancada, para garantir
este posto repetidamente,10 além de trocar vagas com
outros partidos para garantir uma super-representação
nessa comissão.
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Torna-se um espaço privilegiado a partir do qual proposições prioritárias para a ‘bancada da bala’ podem ser alavancadas, e propostas
consideradas contrárias aos interesses desses parlamentares podem
ser enterradas. E, nisso, desempenha um papel central o poder de
controle da pauta e da escolha de relatores dos presidentes das comissões. A concentração de membros oriundos da ‘bancada da bala’
nesta CSPCCO evidencia que esse é não só um espaço considerado
prioritário para o avanço de prioridades do grupo, mas também amigável aos seus interesses.
Um segundo espaço que merece destaque foi a Comissão Especial
destinada a apreciar o PL 3.722/2012, que buscava regulamentar a
compra, porte, posse e comércio de armas de fogo e munições. Essencialmente, esse projeto pretendia desmontar e substituir o Estatuto do
Desarmamento. Criada pelo ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha11
– também um membro da Frente Parlamentar de Segurança Pública
–, esta comissão passou a centralizar a discussão sobre o tema de
armamentos. A Tabela 3 destaca os membros titulares da CSPCCO,
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Tabela 3
Lista de membros da CSPCCO
Deputado

Partido

Alberto Fraga

DEM/DF

Alexandre Leite

DEM/SP

Aluisio Mendes

PODE/MA

Cabo Sabino

AVANTE/CE

Capitão Augusto

PR/SP

Capitão Fábio

PR/PI

Delegado Éder Mauro

PSD/PA

Delegado Edson Moreira

PR/MG

Eduardo Bolsonaro

PSL/SP

Eduardo da Fonte

PP/PE

Eliziane Gama

PPS/MA

Glauber Braga

PSOL/RJ

Gonzaga Patriota

PSB/PE

Guilherme Mussi

PP/SP

Indio da Costa

PSD/RJ

Jair Bolsonaro

PSL/RJ

João Campos

PRB/GO

Keiko Ota

PSB/SP

Laerte Bessa

PR/DF

Laudivio Carvalho

PODE/MG

Lincoln Portela

PR/MG

Luiz Sérgio

PT/RJ

Magda Mofatto

PR/GO

Onyx Lorenzoni

DEM/RS

Osmar Terra

MDB/RS

Pastor Eurico

PATRI/PE

Reginaldo Lopes

PT/MG

Rocha

PSDB/AC

Ronaldo Benedet

MDB/SC

Ronaldo Martins

PRB/CE

Rubens Otoni

PT/GO

Subtenente Gonzaga

PDT/MG

Vinicius Carvalho

PRB/SP
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com destaque em negrito para aqueles deputados que
também estão na Comissão Especial de análise do
PL 3.722/2012.
Presidida pelo deputado Marcos Cordeiro (PSD-MB)
– recipiente de R$ 30 mil em doações por parte das
Forjas Taurus e CBC – a comissão também concentrava
uma quantia significativa dos membros da ‘bancada da
bala’, à semelhança da CSPCCO. Ao longo de 2015, a Comissão Especial analisou o PL 3.722/2012, assim como
dezenas de outras proposições sobre o tema, realizou
encontros regionais pelo Brasil e audiências públicas
com especialistas. O debate foi acirrado, até que a Comissão finalmente adotasse um texto, o Substitutivo ao
PL 3.722, por 19 votos contra 8, em novembro de 2015.
Denominado Estatuto de Controle de Armas de Fogo,
o texto adotado pela Comissão Especial revoga o Estatuto do Desarmamento e pretende substituí-lo por uma
versão em que são reduzidas as restrições ao comércio,
à posse e ao porte de armas de fogo. Destacam-se algumas das principais propostas acolhidas pela Comissão:
(i) a redução da idade mínima necessária para adquirir
uma arma para 21 anos; (ii) assegura o direito de adquirir
armas de fogo a todos que cumprirem os requisitos previstos;12 (iii) cria quatro espécies de licença autorizando
o porte – pessoal, funcional, rural e de atirador/caçador;
e (iv) concede o direito ao porte de armas para mais
de uma dezena de categorias profissionais, atendendo
a diversos dos projetos mencionados. Aprovado pela
Comissão Especial, o Substitutivo aguarda votação no
Plenário da Câmara.
A participação nessas comissões não é um indicativo
determinante quanto ao pertencimento à ‘bancada da
bala’. Isso porque deputados contrários ao desmonte
do Estatuto do Desarmamento e à expansão do direito
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penal têm buscado, também, ocupar esses espaços,
onde realizam esforços de resistência à pauta daquela
bancada. É o caso, por exemplo, do deputado Glauber
Braga (PSOL-RJ).
Entre as propostas discutidas pelo Congresso durante a 55ª Legislatura, foi aprovado e sancionado o PL
3.376/2015, convertido em Lei nº 13.497 de 2017, a qual
incluiu no rol de crimes hediondos a posse ou porte de
armas de fogo de uso restrito, como previsto no art. 16
do Estatuto do Desarmamento. Armas de uso restrito
são aquelas constantes em lista específica, cuja aquisição depende de autorização do Comando do Exército. A
justificativa da proposta, apresentada originalmente pelo
então senador Marcelo Crivella (PRB-RJ), fazia referência
à crescente utilização de fuzis, metralhadoras e outras
armas de potencial lesivo ainda maior por criminosos,
especialmente no Rio de Janeiro.
Interessante dinâmica se estabeleceu na Câmara dos
Deputados quando da discussão dessa proposta. Manifestaram-se contra ela parlamentares de partidos de
esquerda, como PT e PSOL, em seu já tradicional esforço
de evitar o recurso ao direito penal e, especialmente, ao
agravamento de penas como resposta a problemas de
segurança pública, bem como alguns parlamentares da
‘bancada da bala’. Por exemplo, os deputados Eduardo
Bolsonaro e Major Olímpio demonstraram preocupação
com a possível criminalização de detentores de armas
de fogo, como colecionadores e atiradores por hobby,
e criticaram a arbitrariedade da distinção entre armas
de fogo comuns e aquelas de uso restrito. Trata-se justamente do tipo de proposição que expõe as potenciais
divisões dentro da ‘bancada da bala’.
Também foi, em 2017, aprovada e sancionada a
Lei nº 13.500, a qual, entre outras medidas, garante
o porte de armas para membros da Força Nacional de
Segurança Pública.
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Outra das conquistas da ‘bancada da bala’ foi
frustrada pelo presidente Michel Temer. Em 2015,
a Câmara dos Deputados aprovou o PL 3.624/2008,
de autoria do deputado Tadeu Filippelli (MDB-DF),
o qual alterava o Estatuto do Desarmamento para
conceder o porte de arma aos agentes de trânsito.
Aprovado pelo Senado Federal em setembro de
2017, o projeto foi integralmente vetado por Temer,
sob a justificativa de que ele conflitaria com os
objetivos do Estatuto do Desarmamento e que os
órgãos e entidades de trânsito não se enquadram
na definição constitucional de força policial stricto
sensu.13
Encaminhou-se também a aprovação do PL
6.717/2016, do deputado Afonso Hamm (PP-RS),
o qual prevê a concessão de porte de arma para
proprietários e trabalhadores rurais. Esse projeto
foi aprovado pela CSPCCO e pela Comissão de
Agricultura, pendendo a análise da CCJC. Em ambas
as comissões, foi o relator do projeto o deputado Alberto Fraga, presidente da FPSP, que buscou garantir
não só a redução da idade mínima exigida, de 25
para 21 anos, como também a redução do espaço
de discricionariedade da autoridade administrativa
que deveria, apresentados os documentos exigidos,
conceder o porte de arma ao requerente, independentemente de avaliação subjetiva.14 É um exemplo
que demonstra a proximidade entre a ‘bancada da
bala’ e a ‘bancada do boi’, grupo de parlamentares
associados à defesa de interesses de agricultores
e pecuaristas.
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Acompanhando os projetos que propõem uma
flexibilização das restrições ao comércio e ao porte
de armas, existem outras propostas que demonstram um alinhamento à ideia de que a ampliação
do uso de armas por cidadãos em defesa própria é
uma boa estratégia de segurança pública. Seguem
o argumento de que se o marginal tiver receio da
reação das pessoas, certamente irá pensar antes de
atentar contra a vida ou bens dos outros.15
São projetos que alteram a legislação penal
principalmente no que se refere à legítima defesa.
Atualmente, o Código Penal prevê que “entende-se
em legítima defesa quem, usando moderadamente
dos meios necessários, repele injusta agressão,
atual ou iminente, a direito seu ou de outrem”. O PL
7.105/2014, de autoria do deputado Jair Bolsonaro
(PSC-RJ), retiraria a expressão “usando moderadamente dos meios necessários”, autorizando, na
prática, uma retaliação desproporcional à agressão
sofrida. Eliminaria também a responsabilidade do
agente que, culposamente, responder à agressão
de forma excessiva.
Também amplia o rol de condutas que se qualificariam como legítima defesa o PL 9.301/2017, do
deputado Capitão Augusto (PR-SP), o qual cria a
figura da legítima defesa presumida, caracterizada
como “quem, vislumbrando de forma razoável, injusta agressão iminente a direito seu ou de outrem, a
repele, valendo-se dos meios necessários”. Nessa
mesma linha, o PL 9.630/2018, do deputado Alberto
Fraga (Dem-DF), propõe que seja considerada ameaça iminente, autorizando o uso da força em legítima
defesa, o porte ilegal e ostensivo de armas longas.
Novamente se manifesta a ideia do cidadão
como responsável ele próprio pelo enfrentamento
a agentes criminosos. Seria, portanto, necessário
que seja conferido ao cidadão de bem o direito de,
verificando um bandido armado a postos, atirar nele
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para evitar a injusta agressão, porque presume-se o
risco à vida de todos.16 Também foram consagrados,
no Substitutivo adotado pela Comissão Especial encarregada de analisar o PL 3.722/2012, dispositivos que
pretendiam isentar de responsabilização agente que
realizasse disparos em legítima defesa ou de terceiros
e que, apesar de ter posse irregular de armas, fosse
primário, com bons antecedentes e não demonstrasse
risco para a incolumidade pública.
Atuam esses congressistas em uma frente dupla:
na facilitação do acesso às armas, por meio de alterações no Estatuto do Desarmamento, e no oferecimento
de cobertura legal, sob o manto da legítima defesa,
para os cidadãos que vierem a empregar essas armas
em situações de violência e criminalidade.
Além de buscar avanços na liberalização do comércio e porte de armas, a ‘bancada da bala’ também
exerce um papel defensivo, tentando impedir o avanço
de proposições que, porventura, pudessem prejudicar
os interesses da indústria de armas brasileira.
Uma das proposições que poderiam ter esse efeito, argumentou-se, era o Tratado sobre Comércio de
Armas Convencionais (ATT, na sigla em inglês), celebrado no âmbito da Organização das Nações Unidas.
O tratado foi elaborado dentro dos esforços de quase
duas décadas empreendidos por aquela organização.
O arcabouço normativo sobre pequenas armas e armas
leves dentro da organização é original da década de
90, oriundo das discussões correntes sobre segurança
humana e desenvolvimento.17 Após uma tentativa
preliminar sobre um protocolo internacional,18 as discussões se concentraram no Programa de Ação para o
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Prevenir, Combater e Erradicar o Tráfico Ilegal de Armas. As
disposições contidas no programa eram, essencialmente,
recomendações gerais sobre o tema, não tendo nenhum
caráter vinculante junto aos países signatários.
Em 2012, após movimentos de pressão realizados por
organizações não governamentais internacionais para melhorar o sistema de monitoramento e controle de armas no
cenário internacional, as Nações Unidas elaboraram o ATT.
Tendo como motivação coibir abusos de direitos humanos
em situações que pudessem ameaçar a paz e segurança
internacional, o tratado impõe obrigações de fiscalização e
monitoramento sobre o comércio internacional de armas,
buscando trazer transparência e accountability para essa
atividade. Indo além, proíbe a exportação de armas em
determinados casos e exige que seja realizada uma análise
de risco para transações comerciais nessa seara.
Assinado pelo Brasil em 3 de junho de 2013, foi submetido ao processo de ratificação pelo Congresso Nacional
no final de 2015. Na Câmara, esse tratado foi analisado
pelas Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania
(CCJC) e pela CSPCCO. Digno de nota é o parecer da
CCJC, apresentado pelo deputado Bruno Covas (PSDB-SP),
o qual buscava delimitar, a troco de convencimento dos
seus pares, o escopo de aplicação do tratado. Afirmou-se:
Cabe reforçar que o Tratado não implica nenhum impacto
sobre a regulamentação do comércio interno ou sobre a
emissão de registros e licenças domésticas. Tampouco
propõe o banimento ou modificação na fabricação de qualquer arma convencional. Dada a crescente interdependência
entre os Estados e a crescente mobilidade das ameaças

se manifesta a ideia do
cidadão como responsável
ele próprio pelo
enfrentamento a agentes
criminosos

transnacionais, é de interesse nacional que o Brasil contribua positivamente para evitar que armas fabricadas em
solo brasileiro alimentem violações aos direitos humanos,
crimes de guerra, genocídios e outras práticas mundialmente
condenadas. Também é de nosso vital interesse evitar que
armas brasileiras sejam desviadas e abasteçam organizações
criminosas transnacionais e organizações terroristas.
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Houve, entretanto, esforço de resistência à ratificação
do ATT por parte de membros da ‘bancada da bala’. Mesmo
após a aprovação por parte daquelas duas comissões, foi
apresentado requerimento, pelo deputado Eduardo Bolsonaro (PSC-SP), para que fosse analisado também pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio
e Serviços. Buscava-se, assim, levar a apreciação dessa
matéria para outro fórum, um mais propenso a considerar as
preocupações da indústria de armas com as repercussões
desse tratado. Argumentava-se que os representantes
da indústria de armas não haviam tido a oportunidade de
participar do debate legislativo e que o ATT poderia
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Uma instância que evidenciou a vulnerabilidade
das indústrias de armas brasileiras, mais especificamente da Taurus, e exigiu intervenção de alguns
parlamentares foi a multiplicação de episódios em
que defeitos ou falhas de fabricação em armas
produzidas pela Taurus, os quais vinham causando
graves acidentes. Em resposta a isso, foi apresentado, em setembro de 2016, um requerimento
para a instauração de uma Comissão Parlamentar
de Inquérito na Câmara dos Deputados. O autor do
requerimento foi o deputado Major Olímpio, quem
justificava a necessidade de uma CPI com base no
fato de que a Taurus era a única fornecedora de
armas para todas as forças de segurança nacional
e de que o crescente número de acidentes era resultado da baixa qualidade daquelas armas, o que já
vinha justificando a instauração de procedimentos
administrativos contra a empresa no âmbito dos
estados e a subsequente imposição de sanções.
Apesar de obtidas as necessárias assinaturas para a instalação de CPI, o requerimento foi
indeferido pelo presidente da Câmara, deputado
Rodrigo Maia (Dem-RJ), sob o argumento de
que os requerentes citam casos pontuais, sem
demonstrar a repercussão nacional do fato.19 Essa
decisão, noticiada como resultado da influência da
‘bancada da bala’ sobre Maia,20 foi alvo de recurso,
ainda pendente de decisão, para que coubesse ao
Plenário da Casa a decisão sobre a instalação da
CPI da Taurus.

acarretar graves consequências para a nossa Base Industrial
de Defesa, já combalida por todo o tipo de ações adversas,
desde a forte concorrência internacional, representada pelos
países que são grandes produtores e exportadores de material
militar, até as pressões internas representadas por ONGs ditas
brasileiras, mas fortemente financiadas exatamente pelos
governos e fundações desses mesmos países.

O objetivo do requerimento, que foi eventualmente
indeferido pela Mesa Diretora, era claramente retardar a
aprovação do ATT na Câmara dos Deputados e, se possível, inviabilizá-la. O Tratado sobre Comércio de Armas foi,
entretanto, aprovado pela Câmara e pelo Senado, tendo
sido efetivamente ratificado pelo Brasil em junho de 2018.
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Interessante notar que esse é um caso em que
as filiações dos deputados da ‘bancada da bala’
são contrapostas e testadas: de um lado, policiais
e militares são as principais vítimas dos acidentes
e, portanto, os maiores interessados nessa investigação; de outro, a Taurus seria alvo direto de uma
investigação em um espaço com grande visibilidade, com grande potencial de prejuízos. Nota-se,
assim, que apenas dois dos deputados financiados
pela Taurus subscreveram o requerimento – Onyx
Lorenzoni (Dem-RS) e Gonzaga Patriota (PSB-PE) –,
enquanto a maioria dos outros membros daquela
bancada também se abstiveram.21 Essa contradição
fica claramente exposta quando o deputado Major
Olímpio, em tese um membro da ‘bancada da bala’,
acusa seu colega parlamentar Alberto Fraga de ser
um advogado da Taurus.22
A proibição de que sejam importadas armas
sem prévia autorização do Comando do Exército
gera também disputas internas. Isso produziu um
monopólio de fato na indústria brasileira, prejudicando, alega-se, a qualidade das armas utilizadas
por policiais brasileiros. O grande número de recalls
já realizado pela Taurus é comprovação disso, assim
como estudos por parte de diversos órgãos públicos,
incluindo o Exército. As barreiras para a importação
e para a instalação de empresas estrangeiras no
país, como a Glock,23 que já demonstrou interesse
no mercado brasileiro, tornam-se, assim, centrais
para o lobby da Taurus e, consequentemente, mais
um elemento de divisão na ‘bancada da bala’.24
Outro exemplo, este da legislatura passada, de
atuação de parlamentares em defesa direta dos
interesses das indústrias de armas, foi a rejeição de
proposição que aumentaria a alíquota do Imposto
sobre Produtos Industrializados incidentes sobre as
armas de fogo e munições. Nessa instância, o deputado Guilherme Campos (PSD-SP) – que recebeu
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R$ 50 mil nas eleições de 2014, não tendo se reelegido, entretanto – proferiu voto, na CSPCCO, pela
rejeição do PL 1.450/2011, sob o argumento de que:
No caso, a elevação da carga tributária alcançará
principalmente o cidadão de bem, que adquire uma
arma para proteger sua vida e de sua família contra
o ataque de bandidos. Dentre estes, estão policiais,
promotores, juízes e demais profissionais que, em
razão da sua atividade de risco, possuem armas
particulares para defesa, fora de serviço. Necessário
ressaltar ainda que, o cidadão que adquire uma arma
para a sua proteção, não confia na efetiva eficiência
dos órgãos de segurança pública e sente-se extremamente inseguro e vulnerável à violência, razão pela
qual não deixará de adquirir os produtos em comento
por conta de um aumento de 5% sobre o IPI.25

Apesar de não ser o relator escolhido para tratar
dessa proposição, o voto do deputado Guilherme
Campos prevaleceu na CSPCCO e a proposta acabou
sendo arquivada.
Para além do Congresso Nacional, nota-se
a articulação da ‘bancada da bala’, mesmo para
atuar no Judiciário. O Diretório Nacional do Partido
Democratas, do qual é membro o deputado Alberto
Fraga, entre outros, ajuizou uma Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI 5.948) para eliminar
restrição ao porte de armas para guardas municipais
de cidades com menos de 500 mil habitantes. Apesar da concessão do porte, constante no Estatuto
da Guarda Municipal (art. 16, Lei nº 13.022, de
2014), o Estatuto do Desarmamento ainda incluía
essa limitação (art. 6, III e IV). Em decisão liminar,
o ministro Alexandre de Moraes do STF aceitou os
argumentos dos Democratas e suspendeu a eficácia
desses dispositivos.26
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Mais armas = Mais segurança?

A crise na segurança pública em território nacional
nos últimos dois anos reintroduziu a sensível temática da
compra e porte de armas civil dentro do Congresso Nacional. Desde a paralisação dos policiais militares do Espírito
Santo e os massacres dentro dos presídios no Norte e
Nordeste do país no início de 2017, a agenda da segurança
pública tornou-se um dos centros das articulações políticas do governo federal. Um ano após esses incidentes,
o governo criou o Ministério da Segurança Pública com a
competência de gestão das forças policiais nacionais e,
ao fim e ao cabo, dar uma resposta política para a crise.
Dentro do Legislativo, as cargas foram feitas em cima
do controverso Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826 de
2003), retomando o debate sobre o PL 3.722 de 2012,
do deputado Rogério Peninha Mendonça, que propõe a
revogação do estatuto, sendo substituído por um novo
regime de regras que flexibiliza a compra, venda e porte
de armas para a população civil. É importante salientar
dois aspectos dessa articulação: os argumentos para essa
dada flexibilização e qual é o grupo dentro do congresso
que avança com essa proposta.
Os esforços sobre a revogação da Lei nº 10.826/03 no
Congresso articulam fundamentalmente que, com o aumento da violência, a arma de fogo torna-se uma ferramenta de
autodefesa essencial à dignidade humana e, dessa forma,
com mais indivíduos armados, menores seriam os índices
de violência. A literatura sobre segurança pública e violência
debateu largamente essa relação e tem posicionamento
contrário ao defendido pela ‘bancada da bala’.
A Escola de Saúde Pública de Harvard,27 por meio do
seu Centro de Controle de Lesões, fez uma extensa revisão
de literatura sobre a disponibilidade de armas e o aumento
no número de homicídios. Hepburn e Hemingway fizeram
uma análise em 26 países sobre essa correlação, tentando
responder à pergunta: A disponibilidade de armas está
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associada a homicídios em nações desenvolvidas ou os
Estados Unidos são um caso excepcional? A pesquisa
lista dois indicadores importantes da disponibilidade de
armas de fogo: (i) o percentual de suicídios realizados
com armas de fogo e (ii) a média percentual do total de
homicídios e suicídios atribuídos a armas de fogo. Com
uma regressão simples, os pesquisadores conseguem
observar resultados estatisticamente relevantes entre
essas duas variáveis. Não obstante, ressaltam que,
mesmo excluindo os Estados Unidos da amostra, as
correlações se mantêm relevantes.
As pesquisas daquela instituição conseguem mostrar a correlação, de forma estatisticamente satisfatória,
entre a disponibilidade de armas de fogo e eventos
como homicídio e suicídio. Em relação aos homicídios,
a maior disponibilidade de armas leva a mais homicídios,
tanto na observação entre países de alta renda28 quanto
entre estados dos EUA, onde varia a regulamentação e
disponibilidade de armas de fogo.29
Fontes fora dos Estados Unidos também tendem
a apontar a correlação que mais armas levam a mais
homicídios. Wolfgang Stroebe faz um apanhado sobre
a literatura de posse de armas e mortes violentas. O
autor articula uma importante reflexão sobre a lógica
da disponibilidade de armas e o aumento do número de
mortes: a eficiência da arma de fogo como instrumento
letal. A partir de uma revisão de literatura, a pesquisa
estabelece, em um primeiro plano, que não existe
nenhuma evidência empírica, a partir da literatura e
dos casos estudados, de que o aumento do número
de armas leva a um cenário de maior segurança. Com
essa relação estabelecida, o pesquisador questiona
como a literatura estabelece metodologicamente essa
correlação e, com esse movimento, aponta resultados
relevantes.
O primeiro resultado está no aumento da facilidade
para a consecução de um homicídio e suicídio com uma
arma de fogo. Em estudos de casos individuais ou de
grupos, as análises apontam que as armas de fogo não
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servem tão somente como um elemento substitutivo
de outro instrumento para realizar um homicídio ou
suicídio; em verdade, funcionam como facilitadores do
processo. Dessa forma, observando não só a questão
da disponibilidade, mas da eficiência das armas de fogo
no aumento do número de mortes violentas.30
Na literatura internacional de saúde pública, portanto, existe um robusto corpo de publicações que
comenta – com algum consenso – acerca da falácia
da relação entre mais armas, mais segurança. No cenário nacional, por sua vez, o tema também é bastante
debatido. Waiselfisz discute essa relação ponderando a
relevância da Lei nº 10.826 para a redução no número
de homicídios causado por armas de fogo. Sua pesquisa
é baseada nos dados do Subsistema de Informação
sobre Mortalidade do Ministério da Saúde (SIM/MS)
que registra informações sobre os óbitos em território
nacional desde 1979. Observando o padrão de crescimento da curva de homicídios atribuídos a armas de
fogo, a pesquisa encontra uma redução significativa
desta taxa: entre os anos de 1980 e 2003, a taxa padrão
é de 8,1% ano; após introdução da lei mencionada, a
taxa cai para 2,25 ao ano.31
É importante notar que, quando inserimos o
padrão de crescimento populacional, considerando o
aumento no número de habitantes frente ao número de
homicídios, os resultados são ainda mais expressivos.
Segundo a pesquisa, observando esse crescimento, a
taxa de homicídios por armas de fogo no período de
1980 a 2003 cresceu a 6,2% ao ano, enquanto que, a
partir de 2004 a taxa cresce a 0,3% ao ano. Teriam sido
salvas 160 mil vidas, entre 2004 e 2015, pelo Estatuto
do Desarmamento. Outra importante consequência foi
a redução do número de armas comercializadas no país
após a entrada em vigor daquele estatuto. Se antes de
2003 eram comercializadas aproximadamente 132 mil
armas por ano, a partir daquele momento passam a
entrar em circulação uma média anual de 53 mil armas,
uma queda de quase 60%.32
Frente à taxa de homicídio, outro elemento importante é ressaltado na pesquisa: o aumento do uso de
armas de fogo em detrimento de outros instrumentos
de violência, como a força física ou armas brancas.
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Observando a década de 80, o uso de armas de fogo
para a consecução de homicídios representava 43,9%
do total. Essa taxa se eleva drasticamente, chegando a
71,7% em 2014. Dessa forma, como conclui preliminarmente a pesquisa, existe um movimento de redução do
número de homicídios pela limitação da circulação de
armas no território nacional ao mesmo tempo em que
a arma de fogo se torna instrumento prioritário para
consecução de assassinatos.
As críticas direcionadas ao Estatuto do Desarmamento também relacionam que, no limite, a lei acabou
por retirar do indivíduo a capacidade de defender-se de
diversas ameaças. É no centro dessas ameaças que
existe a figura do cidadão de bem e a capacidade de
distinção entre o uso correto e incorreto de armas de
fogo. A premissa central é que a disponibilidade não
aumentaria a violência, uma vez que, como instrumento
de autoproteção, a arma de fogo serve como elemento
de dissuasão. Na realidade, entretanto, o que as pesquisas indicam é que a existência e disponibilidade de
armas aumenta em 56% as chances de vítimas virem
a ser feridas ou mortas em uma situação de atentado
ao patrimônio.33 De outro lado, a existência de um
número menor de cidadãos de bem armados não foi
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acompanhado, em São Paulo, do aumento do número
de latrocínios e roubos de carros, conforme a teoria
da dissuasão prescreve.34
Dessa forma, os argumentos centrais da lógica de
conferir mais armas à população civil – autodefesa
e dissuasão – são amplamente rechaçados pela
literatura acadêmica sobre o tema.
O que trazem as eleições de 2018?

Desde as eleições de 2014, houve mudanças significativas nas regras de financiamento eleitoral. Essas
mudanças constituem desafios para que analistas
mapeiem a origem dos recursos que abastecerão os
cofres de candidatos e partidos e, assim, rastreiem
a influência que pode exercer um grupo econômico
ou outro sobre parlamentares e governantes. Se foi
possível rastrear alguns dos principais membros da
‘bancada da bala’ a partir de uma rápida análise dos
destinatários das doações das principais empresas do
setor, isso não mais será possível em 2019.
A primeira dessas mudanças veio do Supremo
Tribunal Federal. Julgando uma Ação Direta de Inconstitucionalidade, o STF, em 2015, proibiu que pessoas
jurídicas realizassem doações eleitorais para partidos
políticos e para candidatos. Proposta ainda em 2013
pela Ordem dos Advogados do Brasil, a ADI 4.650/DF
questionava a constitucionalidade de determinados dispositivos da Lei de Partidos Políticos (Lei nº 9.096/95),
os quais autorizavam doações eleitorais por PJs.35
Em voto que prevaleceu por larga maioria (8 votos
a 3), o ministro Relator Luiz Fux afirmou que aquele
modelo de financiamento eleitoral ofendia os princípios
democrático e republicano, já que permitia uma excessiva penetração do poder econômico no processo
político. Essa penetração favoreceria desigualmente
alguns candidatos, desequilibrando o pleito eleitoral.
56 Ver intervenção federal
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No mais, assentou que o exercício de direitos políticos
era incompatível com a essência das PJs. Do ponto de
vista prático, reconheceu que a participação dessas
entidades vinha encarecendo o processo eleitoral,
sem oferecer qualquer melhoria ou aperfeiçoamento
ao debate político. A concentração do financiamento
eleitoral, realizado por poucas empresas – em 2010,
1% dos doadores, ou 191 empresas, foi responsável
por 61% do total doado, sendo que as 10 maiores
doadoras contribuíram com 22% do total – apenas
confirmava esses argumentos, de acordo com Fux.
Em resposta à decisão do Supremo, o Congresso
Nacional aprovou a Minirreforma Eleitoral de 2015
(Lei nº 13.165/2015). Por meio dela, consagrou-se a proibição das doações por pessoas jurídicas.
Com a Reforma Eleitoral de 2017 (Leis nºs 13.487
e 13.488/2017), foram criadas alternativas de financiamento eleitoral. Além da criação de um novo
fundo público para financiamento de campanhas (o
Fundo Especial de Financiamento de Campanha), foi
autorizado também o crowdfunding.
A experiência das eleições municipais de 2016
já oferecem algumas dicas sobre como essas novas
regras podem impactar esse esforço de rastrear
parte da ‘bancada da bala’ em 2019. Uma análise
do financiamento das campanhas de candidatos a
prefeito no Rio de Janeiro, realizada pela Diretoria de
Análise de Políticas Públicas da FGV (DAPP), indicou
que grandes doadores – pessoas físicas – apresentavam vínculos com empresas, sinalizando que essa
pode ter sido uma forma de circunvir a proibição da
doação por PJs.36
De forma mais específica, aquela análise mostrou
que houve 76 indivíduos que realizaram doações de
valor superior a 30 mil reais. Dessas doações, 68
foram destinadas ao candidato Pedro Paulo, apoiado
pelo então prefeito Eduardo Paes. As doações oriundas de pessoas físicas representaram mais de 80%
da receita total da campanha de Pedro Paulo, ou mais
de 5 milhões de reais. Entre aqueles 76 indivíduos,
foram encontrados vínculos de 75 com empresas, a
maior parte das quais atuava na área da construção
ou no setor imobiliário – setores com profundos laços
com a administração pública municipal.
A conclusão a que chega o estudo da DAPP é
clara, e suas repercussões para o presente trabalho
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evidentes – “[...], mesmo com as novas regras eleitorais, o lobby das empresas nas eleições ainda pode
operar por meio de doações na pessoa física dos
sócios, proprietários, principais acionistas, diretores
e presidentes de empresas”.
O fato é que as doações por pessoas físicas permanecem autorizadas sob parâmetros que possibilitam o
seu aproveitamento como um caminho alternativo para
a atuação empresas no financiamento eleitoral. Ao
longo de todas as reformas mencionadas, não houve
alterações na previsão de que indivíduos podem doar
até 10% dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior. Nesse cenário, não é difícil imaginar que, vedada
a doação por empresas, estas o façam por meio das
pessoas físicas que desempenham um papel central
na condução das suas atividades. Enquanto aquele
teto de doação permanece proporcional, torna-se
difícil perceber essa limitação como um efetivo impedimento à captura do processo político por interesses
econômicos diversos.
O exercício realizado inicialmente, de se mapear
quais foram os destinatários de doações eleitorais rea
lizadas por empresas do ramo de armas e munições,
se tornará ainda mais difícil em 2019. Será necessário
mapear os indivíduos que ocupam posições-chave
naquelas mesmas empresas e determinar quais foram
as doações realizadas por eles, como pessoas físicas.
Esse exercício dependerá essencialmente de dados
da Receita Federal, os quais possibilitam a conexão
de CPFs a CNPJs. A existência, disponibilidade e
transparência desses dados se relaciona de maneira
íntima com a questão do beneficiário final. Beneficiário
final é aquela pessoa natural que, em última instância,
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de forma direta ou indireta, possui, controla, influencia
ou se beneficia de uma entidade (PJ).37 A forma de se
definir legalmente esse termo varia de país para país,
mas a ideia básica é se referir às pessoas físicas por
trás das pessoas jurídicas.
A Receita Federal (RFB) já disponibiliza algumas
informações referentes ao quadro de sócios e administradores por CNPJ, mas estão longe do ideal. O
Brasil passou a ter uma normativa própria regulando
a transparência do beneficiário final – seguindo o
compromisso assumido pelo G-20 – com a Instrução
Normativa RFB nº 1634 de 2016.38 Além de definir,39
a norma prevê que todas as PJs teriam que fornecer
à Receita, sob pena de perder a regularidade de seus
CNPJs, as informações sobre seus beneficiários finais.
Ainda em dúvida, entretanto, é o nível de transparência
que essas informações terão para usuários externos40
e a efetiva exigência de seu fornecimento – o prazo
para que empresas cumpram a instrução normativa já
foi adiado até o final de 2018.
Os beneficiários finais, além dos mais altos executivos – posições que se confundem em alguns casos
–, são os principais interessados no sucesso das
empresas e, portanto, aqueles mais provavelmente
engajados em atividades políticas – doações – em
seu benefício. Ser possível identificá-los será essencial
para compreender a atuação indireta das empresas no
processo eleitoral.
Antes, as PJs eram o artifício por meio dos quais os
seus beneficiários finais realizavam doações eleitorais.
A remoção desse artifício, em um sentido, proverá
informações que pouco informam efetivamente. Na
busca de se compreender quais eram os interesses
econômicos que estavam se fazendo presentes no
processo eleitoral, importava mais saber o nome das
PJs doadoras do que o dos indivíduos, cuja filiação institucional não é facilmente evidenciada. Foi a conclusão
a que chegou o DAPP: a limitação das doações apenas
a pessoas físicas e a proibição de doações de pessoas
jurídicas fragilizou a transparência, uma vez que se
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tornou mais difícil verificar a associação entre doadores
e empresas, de forma que o lobby se torna menos evidente. Compõe esse problema a falta de regulamentação
do lobby, deficiência histórica da legislação brasileira no
combate à corrupção e aos conflitos de interesse.41
O caso dos financiadores da ‘bancada da bala’ apresenta alguns diferencias em relações a outros setores.
Com a aquisição da Taurus pela Companhia Brasileira de
Cartuchos, se completou um processo de concentração
do setor que havia se iniciado nos anos 90. Se, de um
lado, isso circunscreve a busca de potencias financiadores
daquela bancada, de outro, já se sinalizou que pode ser
necessário ir além das empresas envolvidas estritamente
com o comércio de armas leves para se compreender amplamente as dinâmicas políticas envolvidas. Nessa linha,
apontam um caminho a ser seguido algumas entidades,
como a Associação Brasileira de Empresas de Segurança
e Vigilância, a Federação Nacional das Empresas de Segurança e Transporte de Valores e a Associação Brasileira
das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança.
Na ausência de um teto fixo para as doações por pessoas físicas, estas permanecem instrumentos reais para o
exercício do poder econômico, que buscou-se limitar, nas
eleições. Frente às dificuldades de se rastrear os indivíduos
doadores – beneficiários finais ou altos empregados – e
conectá-los aos interesses econômicos que representam,
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ficará ainda mais difícil para os eleitores identificarem que
interesses estarão representados no Congresso Nacional.
Essa certamente é uma conclusão cujas repercussões
vão muito além da dificuldade de se identificar apenas a
‘bancada da bala’.
Para além da falta de transparência, devem se considerar também outros efeitos das reformas eleitorais
empreendidas. O principal deles talvez sejam os obstáculos à renovação política que favorecem a reeleição dos
atuais parlamentares da ‘bancada da bala’. A redução do
tempo de campanha eleitoral e a diminuição do tempo de
propaganda eleitoral na TV e rádios favorecem os candidatos à reeleição, que já são conhecidos pelo público. A
limitação de gastos e a maior dependência em relação aos
recursos oriundos dos partidos políticos prejudicam novos
candidatos que têm laços menos estreitos com a máquina
partidária e terão recursos limitados para conseguir se
apresentar ao eleitorado.42 Se a ‘bancada da bala’ havia
chegado a um auge em termos de números de representantes na Câmara eleita em 2014, difícil imaginar um
momento mais conveniente para mudar as regras do jogo
e facilitar, ao menos, a manutenção desse nível de poder.
No momento em que a segurança pública é uma das
principais preocupações do brasileiro e os números que
fundamentam isso são dificilmente superdimensionados
– para citar apenas dois, foram mais de 63 mil mortes
violentas em 2017 e estimativas indicam que a criminalidade custa 285 bilhões de reais ao ano para economia
brasileira –, o falacioso argumento de que mais armas
geram mais segurança certamente será manejado por
candidatos que querem surfar a onda da violência até o
Congresso Nacional.
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A

intervenção federal no estado do Rio de
Janeiro, decretada na sexta-feira, dia 16 de
fevereiro de 2018, pelo presidente Michel
Temer (PMDB-SP), objetiva pôr termo a grave
comprometimento da ordem pública (CF, art.
34, III). Com a aparente anuência do governador Luiz Fernando Pezão (PMDB-RJ), esta medida excepcional,
emergencial e temporária prevista na Constituição Federal
aplica-se somente à área de segurança pública fluminense. O
interventor nomeado, general Walter Souza Braga Netto, permanece como comandante Militar do Leste (CML), com suas
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atribuições de coordenar as atividades do Exército brasileiro
nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro.
O interventor está subordinado apenas ao presidente da República, durante a vigência da intervenção, prevista até o dia
31 de dezembro de 2018 (Decreto nº 9.288). Esse dispositivo
é aplicado pela primeira vez durante a vigência da Constituição
de 1988 e, em consequência, dúvidas e polêmicas políticas
e jurídicas irrompem; em parte, também devido às disputas
das eleições gerais de outubro.
O efetivo ponto de partida desta pesquisa reside, porém,
no reconhecimento do intenso uso e vigência de um conjunto
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de normas temporárias e excepcionais que se aplicam no
estado do Rio de Janeiro. Na área econômica-fiscal estão em
vigor o Plano de Recuperação Fiscal (Decreto nº 9.109, de 27
de julho de 2017)1 e o decreto de calamidade financeira na
administração pública (Lei nº 7.483/2016). Na área de segurança pública foram aplicados três decretos de Garantia da Lei
e da Ordem (GLOs) desde fevereiro de 2017, além da inusitada
intervenção federal. E, acrescente-se, que o governador Pezão
e o vice-governador Francisco Dornelles (PP-RJ) estão com
seus mandatos eletivos cassados por abuso de poder político
e econômico na campanha eleitoral de 2014, com os recursos
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esgotados perante o Tribunal Regional Eleitoral do Rio desde
abril de 2017.2 Porém, continuam a governar enquanto apelam
ao Superior Tribunal Eleitoral3 (MOURA; PUPO, 2018).
Considerando esse peculiar contexto normativo e político
fluminense – abordado como problema perverso4 –, descreve-se, na primeira parte do artigo, o ciclo deliberativo no plano
federal de aprovação da intervenção. Destaca-se protagonismo do presidente, enquanto ator institucional, com o uso do
decreto de intervenção e das medidas provisórias, inclusive
para abrir crédito extraordinário para financiar as ações no
estado do Rio de Janeiro. O processo decisório evidencia o
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apoio do Congresso Nacional na formação da nova agenda
de segurança pública. Dos bastidores do executivo federal à
aprovação, com substancial apoio no Congresso Nacional, a
decisão legal da intervenção federal se efetivou em menos de
uma semana após o Carnaval de 2018. A análise visa esclarecer como esse processo decisório acelerado se legitimou no
sistema constitucional, com a parceria de setores militares.
Dessa maneira, aflora a questão simultaneamente complexa
e ambígua da segurança interna na Federação, com a atuação
ampliada de militares ante as ameaças das organizações
criminosas e do descontrole institucional, como a corrupção
policial nos estados, de repercussão nacional e internacional.
Em termos comparativos atuais consiste num padrão de
mudanças assemelhadas àquelas em andamento: no México
desde 2017 (Lei de Segurança Interna) e na Argentina (com o
decreto do presidente Maurício Macri de 27 de julho de 2018).
Nesta análise, o episódio da intervenção federal é interpretado como uma hipótese de ruptura pactuada para superar o
colapso da concepção constitucional de 1988 em matéria de
segurança pública (JUNGMANN, 2018, p. 26) sem reforma
constitucional. O foco não está, portanto, na avaliação da
implementação das ações de combate à violência urbana ou
criminalidade de rua (street crime) com policiamento em cinco
meses. A perspectiva usada verifica se, e como, a intervenção
federal reagiu às organizações criminosas. Existe precedente
nessas iniciativas: de 1992 até 2017, 41% das operações das
Forças Armadas no Rio se destinaram ao combate ao crime
organizado (AGÊNCIA ESTADO, 2018).
O objetivo do artigo é mais amplo. Pretende verificar se o
Decreto nº 9.288 abriu uma janela de oportunidade5 para gerar
um arranjo institucional, com efetivo e contínuo apoio político,
que federaliza as articulações na área de segurança pública.
Por isso, a análise de política (policy analysis) apresenta três
questões sobre as repercussões políticas e institucionais
nacionais dessa intervenção federal no Rio, realizada concomitantemente com uma prolongada Operação de Garantia da
Lei e da Ordem (GLO). Primeira: a intervenção federal constitui
um momento raro e especial para o lançamento de um arranjo
institucional estável, que modifica as diretrizes da política de
segurança pública no âmbito da federação – uma política de
Estado? Segunda: o arco institucional que construído até julho
de 2018 representa ruptura importante ou desvio significativo
em relação a alternativas postas na agenda política anterior
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à intervenção federal? Terceira: quais serão as funções das
Forças Armadas em sua atuação na segurança interna após
essa missão de gestora de reorganização e de capacitação
dos órgãos de segurança pública no Rio? Em outras palavras,
a intervenção fluminense será única ou é provável que seja
reproduzida em outros estados, com graves crises na área de
segurança pública?

N

a segunda parte, desvenda-se o significado
de pôr termo a grave comprometimento
da ordem pública, expressão ambígua, a
partir dos objetivos, metas e justificativas
oficiais, enfatizando seus efeitos no pacto
federativo e nas relações civis/militares. A
atenção recai sobre a concepção de ordem pública afirmada
como objetivos da política de segurança. A pesquisa indica
que, após a aprovação da decisão da intervenção federal, surge
um processo de resolução de problemas mal estruturados
(SIMON, 1997, p.128-129) que demandam dos decisores sua
representação delimitada em questões específicas. Nessa
etapa são selecionadas alternativas político-administrativas
– cursos de ação a serem executados. Inúmeras polêmicas
surgem, principalmente, no âmbito do estado federado sobre
os limites e controles dessas ações. É ainda nessa fase que se
divulga o Plano Estratégico da Intervenção Federal, entregue
ao presidente da República no dia 20 de julho. O documento
enuncia, afinal, o diagnóstico estratégico e elenca, por exemplo, as ameaças. Por que num modelo decisório burocrático
militar, centralizado num Gabinete de Intervenção Federal sob
ordens de um poderoso interventor, esse plano leva cinco
meses para ser divulgado? Os militares estiveram em 17 GLOs
desde 2010 no Rio, o que supõe um acúmulo de informações
e experiência prática com a desordem no estado.
Nas entrevistas públicas iniciais, o interventor Braga Netto
apresentou um gráfico (arquitetura de comando e controle
e relações institucionais) que enfatizava a concentração de
poder decisório durante a intervenção federal. No nível político,
recursos econômicos e financeiros seriam assegurados pelo
governo do estado do Rio para o pagamento de salários e
despesas de custeio das forças de segurança. Esse aspecto
político e financeiro é, de fato, crucial para não descontentar
um setor corporativo de grande capacidade reivindicativa e de
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paralisações (motins). No final de 2017, o governo estadual
criou o Fundo Estadual de Investimento e Ações de Segurança
Pública (Fised), que recebeu o primeiro aporte de recursos
(90 milhões de reais) em agosto de 2018 (SCHMIDT, 2018).6
Outro ator relevante é o presidente Temer, que editou duas
Medidas Provisórias para garantir a aprovação de recursos –
R$ 1,2 bilhão – para o Gabinete da Intervenção Federal (GIF).
E para criar, além do cargo do interventor, mais 38 cargos em
comissão de Direção e Assessoramento Superiores (DAS) e
28 funções comissionadas. Apesar da urgência dessas iniciativas para a estruturação institucional, os senadores somente
aprovaram as medidas em 11 de julho de 2018, cerca de cinco
meses após o decreto da intervenção federal.
Na moldagem do novo arranjo institucional, Raul Jungmann
sobressai como importante empreendedor de política, aquele
que busca a junção dos fluxos da política, dos problemas e
das soluções. Ex-ministro da Defesa de Temer, desde maio
de 2016, foi deputado pelo PPS-PE e atuou com destaque no
governo Fernando Henrique Cardoso entre 1996-2002. Dez dias
após a decretação da intervenção federal, Jungmann assumiu
a Secretaria Extraordinária de Segurança Pública, gerada também por Medida Provisória. Com essa alteração, pela primeira
vez desde 1999, um militar assumiu o Ministério da Defesa, o
general da reserva do Exército Joaquim Silva e Luna,7 com o
apoio do ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional
(GSI), general Sérgio Etchegoyen.
Em 10 de julho de 2018 foi aprovado o Ministério da
Segurança Pública (Lei 13.690). Inicialmente parecia um desmembramento do Ministério da Justiça. Porém traz inovações
que direcionam o novo arranjo institucional em elaboração.
Caberá ao Ministério coordenar a integração com os outros
entes federativos (Distrito Federal, estados e municípios)
nessa área, além de planejar e administrar a política penitenciária nacional. Também está prevista a criação do Instituto
Nacional de Estudos sobre Segurança Pública (Inesp), com
natureza jurídica de fundação pública. A lei estabelece missões
modernizadoras e profissionalizantes nas políticas públicas de
segurança (Lei 13.690, art. 68-A, incisos IV–VII) que visam
a integração das entidades federativas através de planos e
programas. Isso tudo é indispensável para a prevenção e o
combate a organizações criminosas.
Por fim, nesta introdução ao conjunto de modificações
institucionais recentes, acentua-se a aprovação do Sistema
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Único de Segurança Pública (SUSP): a Lei nº 13.675 de 11 de
junho de 2018. Visa integrar os órgãos de segurança pública,
como as Polícias Federal, Rodoviária Federal e estaduais, as
secretarias de segurança e as guardas municipais, para que
atuem de forma cooperativa, sistêmica e harmônica. O protagonismo da União encontra-se no centro do SUSP. O art. 3º
indica: “Compete à União estabelecer a Política Nacional de
Segurança Pública e Defesa Social (PNSPDS) e aos Estados,
ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer suas respectivas políticas, observadas as diretrizes da política nacional,
especialmente para análise e enfrentamento dos riscos à
harmonia da convivência social, com destaque às situações de
emergência e aos crimes interestaduais e transnacionais”. O
princípio do interesse preponderante é nacional, pois se adequa
ao enfrentamento da criminalidade que opera do território local
ao global, e no espaço virtual, como tráfico ilícito na deepweb.

A

hipótese interpretativa apresentada nesta
análise de política supõe que os graves
problemas de segurança pública, em particular aqueles associados às atividades das
organizações criminosas, inclusive de dentro
de penitenciárias de segurança máxima, e
aos mercados ilícitos, estão na mira do novo arranjo institucional; ou seja, esse conjunto de disposições legais, medidas
e iniciativas políticas governamentais, como, por exemplo,
o uso do mecanismo constitucional da intervenção federal
na área de segurança pública, a criação do Ministério da
Segurança Pública, a criação do SUSP, o Plano Estratégico da
Intervenção, pacote de leis da Comissão de Juristas contra
organizações criminosas (PL 10.372/18), encaminhado em 8
de maio ao Congresso Nacional. Tal arranjo, efetivado sem
reforma constitucional, consolidaria a União como a entidade
federativa dominante, com funções de integradora e de gestora
na matéria. Seria, portanto, uma tendência de superação das
crenças e ideias, muito arraigadas na cultura das polícias militares e civis estaduais e dos governadores, que os problemas
da criminalidade seriam de responsabilidade preponderante
dos estados da federação. E que somente em crises graves,
em atos que evidenciam a solidariedade do governo federal,
seria bem-vinda a iniciativa ou ingerência na criminalidade que
acontece nos estados federados.
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Eis a pergunta que oferece o mapa da pesquisa. Por que,
quando, com quais instrumentos legais de urgência, e com
quais efeitos estaria em andamento a construção de um arranjo
institucional que afasta provisoriamente resistências corporativas e estabelece normativamente a (re)articulação do pacto
federativo, alterando as relações tradicionais das instituições
da área de segurança pública e das Forças Armadas?
I – Decisão presidencial, apoio do Congresso e
justificativas da intervenção federal na área de
segurança pública no Rio: a formação da agenda
governamental federal

Interesses e mecanismos institucionais concorreram para
a inédita decisão da decretação da intervenção federal através
do Decreto nº 9.288. Primeiro, destaque-se a peculiaridade
política-jurídica dessa intervenção federal.
Do ponto de vista constitucional, cabe ao presidente da
República, com base no art. 84, caput, inciso X da Constituição,
decretar de ofício, de maneira espontânea, a intervenção na
hipótese do art. 34, III (defesa da ordem pública). É considerado
um ato político administrativo de competência presidencial.
A decisão entra vigor na data da publicação do decreto. É um
procedimento constitucional que oferece grande protagonismo
ao presidente, que apenas ouvirá em caráter consultivo o
Conselho da República (CF art. 90, I) e o Conselho de Defesa
Nacional (art. 91, §1º, II). No Conselho da Defesa Nacional,
onde têm assento os comandantes da Marinha, do Exército e
da Aeronáutica, houve aprovação do decreto por unanimidade.
E no Conselho da República dois deputados da oposição se
abstiveram.
A minoria parlamentar imediatamente tentou mudar a
arena decisória e judicializar a questão política. O deputado Ivan
Valente (PSOL-SP) ingressou com um mandado de segurança,
com pedido de liminar, para suspender a votação do Decreto nº
9.288 na Câmara dos Deputados. O relator da matéria, ministro
Celso de Mello, do STF, não acolheu o pedido e fundamentou a
decisão de não interferência judicial da forma seguinte:
O Presidente da República, nesse particular contexto, ao lançar
mão da extraordinária prerrogativa que lhe defere a ordem constitucional, age mediante estrita avaliação discricionária da situação
que se lhe apresenta e que se submete, por isso mesmo, ao seu
exclusivo juízo político, revelando-se, por tal razão, insuscetível de
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apreciação, quanto à oportunidade, à necessidade, à utilidade ou
à conveniência dessa extraordinária medida, pelo Poder Judiciário
(MS 35537 MC / DF, p. 5)

Houve outro, quase simultâneo, questionamento judicial
no STF (ADI 5.915)8 sobre o fato dessas consultas aos referidos Conselhos ocorrerem na manhã de segunda-feira, 19 de
fevereiro, após a publicação do Decreto nº 9.288. Há polêmica doutrinária sobre a exigência de consulta prévia. Gilmar
Mendes entende que esta não cabe se for caso de evidente
urgência (MENDES, 2017, p. 859). Porém, o Autor cita Ricardo
Lewandowski e Alexandre de Moraes – atualmente ministros
do STF – que em obras doutrinárias lecionaram que o decreto
estaria condicionado a essa prévia consulta. (ADI 5.915, p. 16).
O Autor da ação (PSOL) argumentou ainda que o Conselho da
República (CF art. 89, VII) não tinha sua composição atual,
quatro dos seis membros da sociedade civil, o que retiraria
por completo sua legitimidade. O relator da ADI 5.915 é o
ministro Lewandowski.
Assim como no caso das medidas provisórias (CF, art. 62),
a principal espécie legislativa usada para impor ao Congresso
sua agenda legislativa em termos de conteúdo e prazos, o
presidente teve assegurado com decreto interventivo um
instrumento de urgência para ingerência na autonomia dos
estados federados e para interrupção da tramitação de
emendas constitucionais. É uma circunstância política relevante que a PEC da Reforma da Previdência (PEC 287/2016)
estivesse agendada, segundo o ministro da Secretaria de
Governo Carlos Marun (MDB-RS) para começar a discussão
no plenário da Câmara no dia 20 de fevereiro, mesmo se não
se confirmassem ainda os 308 votos indispensáveis para sua
aprovação (CARAM, 2018).9
De fato, o Congresso Nacional aprovou o decreto da intervenção federal na terça-feira dia 20 de fevereiro em sessões
extraordinárias nas duas casas. Na Câmara dos Deputados, a
medida obteve 340 votos a favor, 72 contra e uma abstenção.
A base parlamentar governista articulou-se rapidamente em
apoio à intervenção, num fim de semana, quando havia um
prazo de dez dias para a votação. Os partidos da oposição ao
governo Temer, PT, PSOL e PCdoB apresentaram os votos contrários. O PDT – partido do candidato à presidente Ciro Gomes
–, que criticou o decreto, apoiou a intervenção (15 votos de
deputados presentes de uma bancada com 21 parlamentares).
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O candidato a presidente Jair Bolsonaro (PSL-RJ) criticou o
decreto, no entanto votou a favor. Dos 46 deputados do Rio
de Janeiro, 35 votaram a favor e 4 estiveram ausentes. O
presidente da Câmara Rodrigo Maia não votou devido ao cargo
que ocupa, porém se pronunciou a favor do decreto. Nove
legendas que orientaram seus deputados a votar a favor do
parecer da deputada relatora Laura Carneiro (MDB-RJ) tiveram
ao menos um voto que não seguiu a orientação da liderança.
No Senado Federal, foram 55 votos a favor, 13 contra e
uma abstenção. Todos os senadores dos sete partidos da base
do governo Temer votaram a favor da intervenção. O único
senador da REDE votou contra, com os partidos da oposição
(PT e PCdoB).
Os resultados das votações mostram forte apoio congressual ao polêmico decreto de intervenção federal num
ano de eleições gerais, no qual o presidente Temer parecia
politicamente enfraquecido no Congresso e alvo de grande
impopularidade social, conforme indicavam as pesquisas de
opinião. Por que os congressistas votaram dessa maneira
para legitimar mudanças nos órgãos de segurança e suas
orientações num estado federado?
Na época da votação da chamada PEC do Teto dos Gastos,
a situação política estava também muito polarizada e havia
maior mobilização da minoria parlamentar e dos movimentos
sociais. No entanto, a Câmara aprovou o novo regime fiscal,
em dois turnos, respectivamente 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, o texto agora nomeado
PEC 55/2016 obteve aprovação 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. Essa consistiu na mais importante reforma
apoiada pela coalizão política formada durante a mobilização
parlamentar pró-impeachment da presidente Dilma Rousseff.
É preciso refletir sobre a rearticulação dessa maioria política
parlamentar em face da agenda política de reformas na área
de segurança pública.
Ainda que se atente para o trâmite menos dificultoso do
Decreto nº 9.288, a contagem dos votos revela que a iniciativa
do governo Temer obteve um montante de votos de deputados
e senadores suficientes para, em tese, aprovar uma Emenda
à Constituição. O procedimento legislativo de aprovação do
decreto da intervenção segue o art. 47 da CF, que prevê maioria
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simples de votos, presente a maioria absoluta dos membros de
cada Casa Legislativa (ou seja, 257 deputados e 41 senadores
presentes). Na votação do decreto de intervenção federal no
Rio, que teve início na segunda-feira às 19 horas na Câmara,
com obstrução da oposição (PT, PSOL e PCdoB), a base
governista obteve 340 votos de um total de 413 deputados
presentes com direito a voto. Ainda na terça-feira, entre os
69 senadores votantes, 55 foram favoráveis. Estariam esses
números elevados de votos associados ao desenlace institucional latente na intervenção federal na área de segurança
pública, via novo arranjo de participação das Forças Armadas?

S

egundo aspecto controvertido na discussão do
Congresso: qual seria o conjunto de recursos
financeiros que a União deveria, ou poderia,
destinar ao apoio à execução das metas da
intervenção federal? E qual o papel institucional do governo do Rio no recebimento e
distribuição desses novos recursos? As respostas a essas
indagações são essenciais para a efetivação financeira de
qualquer (re)articulação do pacto federativo.
O decreto de intervenção impõe somente que o interventor
federal poderá requisitar todos os recursos estaduais afetos
à segurança pública (Decreto nº 9.288, art. 4º). A relatora,
deputada Laura Carneiro, sugeriu que o presidente Temer
editasse medida provisória, ou enviasse um projeto de lei
orçamentária, que cobrisse os gastos da intervenção. No seu
parecer, a relatora indica que o orçamento da área de segurança, em 2018, é de R$ 8 bilhões, sendo que desse valor, 96%
se destinam ao pagamento de pessoal, 2,7%, para custeio e
apenas 1,3%, para investimento. Na sustentação oral de seu
parecer, a relatora argumentou:
Assim, para o ano de 2018, o valor destinado a custeio equivale
a algo em torno de R$ 216 milhões, enquanto o valor para investimentos é de aproximadamente R$ 104 milhões. Se calcularmos
que a intervenção federal terá a duração de 10 meses, chegamos
ao ínfimo valor proporcional de R$ 180 milhões para custear
toda a logística das operações a serem realizadas durante a
intervenção federal e ao valor de R$ 87 milhões para garantir seus
investimentos. Ora, é evidente que, sem o aporte significativo de
recursos federais, a intervenção federal não conseguirá atingir minimamente os seus objetivos (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2018).
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A questão do pagamento das despesas do estado do
Rio durante a intervenção federal estava, portanto, posta
com dramaticidade política. O estado do Rio foi o que mais
reduziu gastos com segurança pública desde 2015. Em três
anos houve um corte de R$ 888 milhões, já atualizados pela
inflação, uma queda de 9%, de acordo com dados da Secretaria
do Tesouro Nacional (DIAS, CARNEIRO, 2018).
A expectativa irrealista era que a União devesse, ou pudesse, repassar de recursos face às limitações das normas e
princípios da administração pública, em particular as regras
de responsabilidade fiscal. Exemplo claro: a demanda feita
por um decreto complementar que transferisse todas as
despesas com pagamento de pessoal da segurança do Rio à
União durante a intervenção (PAINEL, 2018). Do ponto de vista
jurídico, é pacífico que a União não pode assumir despesas
obrigatórias de caráter continuado de um ente da federação
autônomo. Ao contrário da probabilidade de liberação fácil de
verbas federais, as restrições orçamentárias e a fiscalização
sobre os gastos seriam uma das questões principais do planejamento e execução da intervenção federal (PIRES, 2018).

O

aspecto financeiro da intervenção federal
esteve sempre no centro da discussão no
processo decisório, desde a reunião do dia 15
de fevereiro no Palácio Alvorada, que articulou
politicamente a edição do decreto presidencial. Compareceram o governador Pezão,
os ministros Henrique Meirelles (Fazenda), Moreira Franco
(Secretaria Geral), Dyogo Oliveira (Planejamento), Torquato
Jardim (Justiça), Raul Jungmann (Defesa) e Sérgio Etchegoyen
(Gabinete da Segurança Institucional da Presidência – GSI) e os
presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado,
Eunício Oliveira (MDB-CE). Porém, somente foi foco de decisão
após mais de um mês de vigência do decreto, e quatro dias
após o assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ) e
de seu motorista Anderson Gomes em 14 de março.
Em 18 de março revelou-se que um pedido de crédito
extraordinário seria enviado ao Congresso para obter recursos para as operações da intervenção federal e Secretaria
Extraordinária de Segurança Pública. Os valores demandados
para intervenção seriam encaminhados posteriormente, após
a consulta ao interventor e ao ministro Jungmann. Não havia
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ainda definição das fontes, dentro do Orçamento, que seriam
remanejadas para essas finalidades.
No primeiro levantamento divulgado, o interventor constatou que seriam necessários R$ 3,1 bilhões apenas para
quitar dívidas com fornecedores e colocar salários em dia.
Esta avaliação era inaceitável para as autoridades da área
financeira da União, pois incluíam despesas e dívidas do estado
do Rio de Janeiro. O ministro Meirelles estimava obter cerca
de R$ 1 bilhão. Essa grande discrepância entre as expectativas sobre o que e quanto incluir na conta da União, além das
restrições das na Lei de Responsabilidade Fiscal, indica que os
atores institucionais precisavam estreitar essa via de socorro
financeiro alternativa para estados com graves problemas de
defesa da ordem pública. Afinal, o Diário Oficial da União do
dia 28 de março publicou a Medida Provisória 825/2018, que
abriu crédito extraordinário de R$ 1, 2 bilhão à Presidência da
República para despesas da intervenção federal.
Terceiro aspecto a destacar são as justificativas da
Presidência para obter os recursos escassos. Seguem, três
requisitos constitucionais: urgência e relevância (indispensáveis para o uso de MPs) e a imprevisibilidade orçamentária
das despesas para o crédito extraordinário. Todos três estão
na justificação da MP 825/18.
Primeiro: a urgência do crédito baseia-se na necessidade
de aquisições de meios (tais como veículos blindados e não
blindados, armamento, munição, equipamento individual,
material de vigilância, de comando e controle), de contratação de serviços (obras de infraestrutura e adequação, de
transporte, de manutenção, entre outros) e de pessoal por
tempo determinado para estabelecer condições adequadas
para o enfrentamento dos desafios existentes. Além disso,
garantir ao interventor o acompanhamento, controle e a fiscalização das ações implementadas dentro e fora do estado
do Rio de Janeiro visando a eficiência, eficácia e efetividade
das operações.
Segundo: a relevância justifica-se pela situação de grave
dificuldade vivida pela população do estado do Rio de Janeiro,
decorrente da crise financeira e da fragilidade da segurança
pública estadual, bem como pela determinação direta e expressa do Presidente da República quanto à necessidade de
apoiar o estado, aprovado pelo Congresso Nacional quando da
promulgação do Decreto Legislativo nº 10, de 20 de fevereiro
de 2018.
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Terceiro: a imprevisibilidade desse pedido decorre da impossibilidade de antever, para o presente exercício financeiro,
o grave comprometimento da ordem pública; não havendo,
dessa forma, a possibilidade fática e a pertinência de prever
a despesa que deveria ser originalmente de competência do
próprio estado, e agora será suportada com recursos da União
conforme o crédito proposto.
A Constituição prevê a abertura de créditos extraordinários
somente para atender a despesas imprevisíveis e urgentes,
como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade
pública (art. 167, § 3º). O uso abusivo de créditos extraordinários pode gerar um verdadeiro orçamento paralelo. E ocorre com
frequência. Qual seria a qualificação da situação no Rio diante
dessa norma constitucional? Essas dúvidas não impediram a
aprovação do pedido de crédito extraordinário na Câmara dos
Deputados em 10 de julho e no Senado, no dia seguinte.

INTELIGÊNCIA

Observe-se que, quando a MP é enviada ao Congresso,
os recursos são liberados, antes da sua aprovação legislativa. Os gastos ainda são poucos, segundo divulga-se. Em 18
de julho não teria sido gasto nem 1% dos recursos. A ONG
Contas Abertas informa que, dos R$ 1,2 bilhão alocados para
a intervenção, só R$ 719.741,40 foram empenhados (SPONCHIADO; PRADO, 2018). Em nota, o Gabinete de Intervenção
Federal menciona que existem 49 processos administrativos
com total aproximado de R$ 500 milhões em tramitação referentes a munições, coletes balísticos, pistolas, fuzis, veículos
diversos, equipamentos de proteção individual e equipamentos
especializados para polícias técnicas. Faltam cerca de cinco
meses para o término da intervenção federal, que tem caráter
emergencial. O devido respeito aos procedimentos administrativos não pode frustrar os fins, o que mostra dificuldade no
processo decisório regional da missão.
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II – Objetivos proclamados e intenções latentes:
a construção do arranjo institucional no Rio

O decreto de intervenção federal não apresentou justificativas substantivas para pôr termo a grave comprometimento da ordem pública no estado do Rio de Janeiro. Em
cadeia nacional de rádio e televisão, no dia 16 de fevereiro,
o presidente Temer se pronunciou: “Você sabe que o crime
organizado quase tomou conta do estado do Rio de Janeiro.
É uma metástase que se espalha pelo país e ameaça a tranquilidade de nosso povo” (G1 GLOBO, fev. 2018). Há ênfase
no combate às organizações criminosas quando se refere a
estradas como vias de transportes de drogas ou roubo de
cargas, presídios como escritórios do crime organizado e as
praças como seus salões de festa. E o controle territorial dos
grupos armados: bairros inteiros sitiados, escolas sob a mira
de fuzis, avenidas transformadas em trincheiras. Entende-se
que o domínio dessa criminalidade, em particular as guerras entre as facções e as milícias, é fato público e notório.
Tudo isso sem mencionar as elites políticas e empresariais
delinquentes investigadas a partir dos desdobramentos da
Operação Lava Jato (por exemplo, a Operação Calicute, que
inaugurou as investigações sobre o ex-governador Sérgio
Cabral – PMDB). Ainda em novembro de 2017, três meses
antes da intervenção federal, a força-tarefa tinha ajuizado 25
ações penais contra 134 pessoas, sendo que 15 acusações
eram contra o ex-governador Sérgio Cabral. O MPF pedia mais
de R$ 2,3 bilhões em reparação pelos danos provocados pela
organização criminosa (CAMPOS, 2017).
Nessa formação da agenda, abre-se uma janela de oportunidade para tomar providências face aos problemas do crime
organizado. O fluxo desses problemas já estava presente nas
discussões social e da mídia fazia anos, sem ter obtido reconhecimento como questão central para o processo político
até o governo Temer. Torna-se, então, prioritário devido aos
massacres em penitenciárias no Norte (Amazonas e Roraima)
e Nordeste (Rio Grande do Norte) no início de 2017, guerras de
facções e milícias no Rio e os desdobramentos da Operação
Lava Jato, entre outros acontecimentos dramáticos.
Em 6 de janeiro de 2017, o então ministro da Justiça,
Alexandre de Moraes, divulgou um Plano Nacional de Segurança Pública com ênfase no combate ao tráfico internacional
de drogas e de armas. Seriam três eixos previstos no Plano:
atuação conjunta com países vizinhos (fronteiras, inteligência
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e informação e operações); fiscalização, proteção e operações
nas fronteiras; e atuação conjunta com as polícias estaduais (AMARAL, RAMALHO, 2018). A expressão integração
institucional permanecerá norteando o fluxo das soluções
(alternativas) que convergem ao fluxo político para a atuação
crescente da União na área de segurança pública.

E

m 10 de agosto de 2017, o general Sergio
Etchegoyen (GSI) disse “concordar com o
comandante-chefe do Exército, general Eduardo Villas Bôas, que o crime organizado é
hoje a maior ameaça à sociedade brasileira”.
Cobrou do Congresso Nacional mudanças
na legislação para que os órgãos de segurança pública e de
inteligência tenham meios mais eficazes de atuação.10 Esses
pronunciamentos no âmbito governo Temer, em que houve a
recepção de vários militares em posições políticas importantes
(FRANCO, ODILLA, 2018), sugere entre as alternativas discutidas um arranjo institucional inovador no plano da Federação,
que reorientaria, inclusive, as relações em órgãos civis e
militares. Exemplo dessas alterações está a aprovação da
Lei nº 13.491 de 13 de outubro de 2017, que altera o Código
Penal Militar, para alcançar apenas militares nas missões de
GLOs que pratiquem crimes dolosos contra a vida de civis.
Nesse caso, eles serão julgados na Justiça Militar Federal, e
não no Tribunal do Júri (art. 9º, II, +2º, III). Policiais militares
continuam a ser julgados pela Justiça comum nos crimes
dolosos contra a vida.
II.1 – Processo decisório do interventor
no plano estadual

Esta análise de política sugere que a escolha do general
Braga Netto, que passa a atuar como governador na área de
segurança pública do estado do Rio de Janeiro, apresenta
novos problemas mal estruturados. Primeiro, devido à complexidade dos desafios, carência de informações adequadas e
de diagnóstico sobre a criminalidade, além da necessidade de
fixar prioridades e metas numa iniciativa governamental federal
sem planejamento prévio. Segundo, a excepcionalidade de
coexistirem uma GLO e uma missão do interventor de gerir e
reestruturar as forças estaduais de segurança pública. E, terceiro, devido às limitações impostas pelo tempo de vigência da
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intervenção federal (cerca de dez meses) em ano de eleições
estaduais e federais, decisivas inclusive para a continuidade
das políticas de longo prazo em 2019.
II.2 – Intervenção federal: dependente da trajetória
de GLOs anteriores?

O emprego quase abusivo de GLOs – 46 decretos presidenciais entre 2010 e junho de 2018, segundo o Ministério
da Defesa – custou, pelo menos, R$ 1.671.267.190,17.
Estes gastos são muito elevados para operações predominantemente de reforço de policiamento com uso massivo e
ostensivo de militares armados. O Decreto nº 3.897 de 24 de
agosto de 2001, § 3º prevê o uso das Forças Armadas (FA)
como polícia ostensiva com a restrição de que tenham sido
esgotados os instrumentos constitucionais de garantia da
ordem pública. O emprego das FA é excepcional e temporário,
sendo legalmente adequado nos limites de uma situação
de restauração do controle policial militar, se, quando ou
enquanto, as forças dos estados permanecem incapazes de
assegurar um mínimo de ordem pública. Ultrapassar esse
limite legal consiste na policialização das FA, emprego institucional que deve ser politicamente repudiado e, inclusive,
juridicamente questionado.
A intervenção federal no Rio é, por hipótese, dependente
da trajetória das 17 GLOs empregadas desde o último ano do
segundo governo do presidente Lula (2010) até o final de junho
de 2018 no governo Temer. Em outras palavras, uma breve
retrospectiva histórica pode identificar soluções passadas que
precisam ser levadas em conta no processo decisório sobre o
arranjo institucional selecionado.
O levantamento indica que seis GLOs visaram diretamente assegurar um controle mínimo em territórios de fato
controlados por grupos armados, como a Operação Arcanjo;
as três operações dirigidas para garantir o processo eleitoral
no complexo da Maré; a operação de ocupação da Maré durante 14 meses (Operação São Francisco); e a Operação Rio
de Janeiro, em andamento desde 28 de julho de 2017, que
é indicadora do colapso institucional na área de segurança
pública. Seis decretos de GLO estão associados aos grandes
eventos como Rio + 20, Cúpula do Mercosul, Copa das
Confederações, Jornada Mundial da Juventude/visita do Papa,
Copa do Mundo de futebol e Jogos Olímpicos. Dois decretos
de GLO visam a manutenção da ordem ante a expectativa
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de protestos sociais: leilão do campo de Libra e protestos de
policiais militares. E aplicação da Operação São Cristóvão ao
Rio – onde está em andamento uma GLO e intervenção federal
–, por ocasião do locaute que desabasteceu a população e
reduziu fortemente a mobilidade social, merece tratamento
diferenciado posterior. Eis a rápida caracterização das GLOs
com base nas informações do Ministério da Defesa.
1) Operação Arcanjo: atuou entre 28 de novembro
de 2010 a 9 de julho de 2012, com despesas de R$
135.458.800,00 e emprego de 1.500 militares nos Complexos do Alemão e da Penha, na cidade do Rio de Janeiro.
Objetivo era pacificação em áreas dominadas por traficantes
pesadamente armados.
2) GLO da Oitava Conferência das Nações Unidas sobre
Desenvolvimento Sustentável (Rio + 20): realizada entre 6
a 29 de junho de 2012, com custo de R$ 157.110.000,00 e
objetivo de garantir a segurança do evento.
3) GLO da Cúpula Extraordinária do MERCOSUL: realizada
no Rio em 29 de julho de 2012, com presença de 106 militares
e custo de R$ 110.000,00.
4) GLO do período pré-eleitoral no Rio de Janeiro: iniciada
em 30 de setembro de 2012, com contingente militar de
3.500 militares e gasto de R$ 3.000.000,00 para assegurar a
regularidade do processo eleitoral nas comunidades da Maré
e no Bairro de Campo Grande.
5) Operação Eleições 2012: realizada em todo o Brasil entre
7 e 28 de outubro de 2012. Custo nacional: R$ 30.549.938,00
e emprego de 30.512 militares. No Rio, a atuação das forças
armadas foi na Zona Oeste e no Complexo da Maré, para
assegurar a realização de campanhas políticas dos candidatos
a prefeito e a vereador na capital fluminense.
6) Operação Eleições – segundo turno: realizada em 3
de dezembro de 2012. Objetivo: assegurar a regularidade do
processo eleitoral nas comunidades da Maré e no Bairro de
Campo Grande, com despesas de R$ 150.000,00 para um
efetivo de 164 militares.
7) GLO da Copa das Confederações: realizada de 10 de junho a 7 de julho de 2013. O jogo final foi realizado no Maracanã.
A atuação de 20.900 membros das Forças Armadas ocorreu
nas cidades-sede e custou, no total, R$ 418.217.305,71.
8) GLO da Jornada Mundial da Juventude/Visita do Papa
Francisco: a partir de 8 de julho de 2013 no Rio. Efetivo empregado na segurança: 12.259. Custo de R$ 27.499.322,00.
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9) GLO para preservar a ordem pública e a incolumidade
das pessoas durante o leilão do campo das Libras: realizado
na cidade do Rio de Janeiro em 30 de outubro de 2013, com
1.000 militares presentes e gasto de R$ 13.789,00.
10) Operação São Francisco: a partir de 5 de abril de 2014
até 30 de junho de 2015, com custo estimado oficialmente de
R$ 27.090.000,00 e 2.900 militares em média por contingente.
Em 14 meses de ocupação do Complexo da Maré, área com
cerca de 140 mil moradores, as tropas federais realizaram a
prisão de 553 adultos e a apreensão de 254 menores de idade.
Além disso, foram feitas 550 apreensões de drogas e 58 de
armas, além de 3.884 munições recolhidas. Na classificação
oferecida pelos militares, era guerra irregular, sem fronteiras,
com inimigo difuso (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2015).
11) GLO da Copa do Mundo/FIFA de 2014: teve andamento
a partir de 24 de maio de 2014 nas cidades-sede dos jogos,
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como o Rio, mobilizando 30.434 militares e com o custo estimado de R$ 84.940.185,56.
12) Eleições 2014: operação realizada em todo o Brasil
entre 3 e 5 de outubro para dar segurança a votação e apuração eleitoral. Efetivo usado: 42.523 militares. Despesas de
R$ 19.545.000,00.
13) Jogos Olímpicos e Paralímpicos: a partir de 1º de
julho de 2016 no Rio. Empregou 43.461 militares e gastou
R$ 5.400.000,00.
14) GLO das Eleições Municipais 2016: nos dias 1º e 2 de
outubro, em todo país, com uso de 44.237 militares e custo
de R$ 30.900.000,00.
15) Operação Carioca/2017: a partir de 17 de fevereiro. Objetivo: preservar a ordem pública e incolumidade das pessoas
e do patrimônio, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro,
especificamente na Via Transolímpica, Av. Brasil (entorno da

I N S I G H T

Vila Militar), Cais do Porto, Proximidades do Aeroporto Santos
Dumont, Aterro do Flamengo, Copacabana, Ipanema, Leblon,
Lagoa, Praia de São Francisco e Praia de Icaraí, em Niterói
e Praças do Colubandê e Estephânia de Carvalho, em São
Gonçalo. Durou nove dias, empregou 4.268 militares e gastou
R$ 28.077.756,00.
16) Operação Rio de Janeiro: começou em 28 de julho de
2017. Objetivo: preservação da ordem pública e incolumidade.
Emprega 2.500 em média por fase. O Departamento de Defesa
não indicou as despesas. Está em andamento; foi prorrogada
até 31 de dezembro de 2018.
17) Operação São Cristóvão: realizada após o locaute
das empresas transportadoras de carga, que durou 11 dias.
Esta GLO durou de 25 de maio a 4 de junho de 2018. Visava
a desobstrução das vias públicas federais, necessárias a livre
circulação de veículos, preservação da ordem pública, proteção
de infraestruturas críticas restabelecimento e continuidade do
abastecimento de combustíveis e gêneros essenciais. Usou
um efetivo de 30.030 e custou R$ 70.000.000,00.
II.3 – Objetivos inicialmente afirmados

Sob pressão evidente de grupos interessados, o interventor general Braga Netto concedeu uma rápida e superficial
entrevista coletiva no dia 27 de fevereiro, na qual frisou que:
“Nossa missão é recuperar a capacidade operativa dos órgãos
de segurança pública e baixar os índices de criminalidade”. O
primeiro objetivo seria uma ação estruturante, e o segundo,
ação emergencial. Acrescentou que o “Rio é um laboratório
para o Brasil” (COELHO; MARTINS, 2018). Estava presente o
general Richard Nunes, novo secretário de Segurança Pública,
cargo que não era ocupado por um militar desde 1999. Ficou
esclarecido que durante a intervenção federal não haveria
ocupação de áreas, como foi no passado com o Complexo da
Maré e do Alemão. Doravante, o interventor firmou um estilo
de discrição e reticência quanto a objetivos operacionais. Como
resultado, as ações determinadas pelo interventor se tornaram
as pistas de quais seriam suas metas.
A primeira localidade-alvo das operações, a Vila Kennedy,
prenuncia o desgaste que cresceria ao longo dos meses. No
dia 4 de março os 1.400 militares se dirigiram à favela, retiraram 16 obstáculos, revistaram 720 pessoas, 330 veículos de
passeio e 275 motos. No relato oficial da operação constam
duas prisões por mandados judiciais realizadas pela Polícia
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Civil e 12 cartuchos de munição de 12 mm apreendidos. Numa
sociedade acostumada ao espetáculo midiático, o impacto foi
negativo. E gerou a expectativa que as operações continuariam
a ocorrer até uma vitória supostamente expressiva. Em 15 de
julho, a Vila Kennedy era a segunda área com maior número de
tiroteios (120 disparos desde 16 de fevereiro), de acordo com a
organização Fogo Cruzado, em levantamentos sobre o assunto
(BATISTA, 2018). E o tráfico continuou com a reconstrução
sistemática de obstáculos nas vias daquela comunidade.
Existe aqui uma simples observação: a rápida formulação
de uma agenda governamental federal, contendo um forte
elemento de surpresa e inovação por meio de legislação com
caráter emergencial, não afasta as turbulências e complexidades no processo decisório estadual. O assassinato da
vereadora Marielle Franco (PSOL)11 e seu motorista Anderson
Gomes, em pleno Centro do Rio na noite de 14 de março,
constitui um evento que focaliza a atenção (focusing event)
local, regional, nacional e internacional no fluxo dos problemas,
representando a questão do porquê da intervenção. Deu fim
à ilusão de controle político-administrativo sobre os acontecimentos sociais e políticos.

H

á suspeita de atuação de organizações
criminosas (milícias) na execução. A reação social de solidariedade e repúdio ao
atentado hediondo foi ampla e imediata,
com notável repercussão na mídia e redes
sociais. E mais: forte apelo emocional nas
campanhas identitárias dos grupos feministas, de LGBT e de
pretos. Agravou, em consequência, a polarização política de
viés identitário, incluindo grupos evangélicos culturalmente
conservadores. Constituiu, assim, um marco na redução da
tolerância política e do multiculturalismo.
É indispensável frisar que o deputado federal mais votado
no Rio em 2014 foi Jair Bolsonaro (454 mil votos), que nas
eleições para presidente em 2018 lançou chapa com o
polêmico general da reserva Hamilton Mourão. A vertente
política antagônica do deputado estadual do PSOL Marcelo
Freixo obteve 1.163.662 votos no segundo turno da disputa
pela Prefeitura do Rio em 2016. Porém, a abstenção no segundo turno superou os votos de Freixo, fato político que sugere
a alienação do eleitor diante do confronto político identitário
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entre o empresário evangélico, o bispo Marcelo Crivella, e o
principal patrocinador da vereadora Marielle. Essa polarização
fluminense incentiva a interpretação ambígua da intervenção
federal. As organizações não governamentais Justiça Global,
Anistia Internacional, Connectas, Human Rights Watch, CESEC e Instituto Igarapé se manifestaram contra a intervenção
federal, denunciando seu suposto viés racista e excludente,
por antecipar operações violentas em favelas. Já o Viva Rio
pronunciou-se a favor (CHARLEAUX, 2018).
Até o final de julho, as investigações sobre a execução
da vereadora Marielle avançaram em relação aos executores
da ação, sem definição quanto aos efetivos mandantes e a
motivação criminosa. O ministro Raul Jungmann, que chegou
a se manifestar sobre o afunilamento das investigações, desde
maio mantém silêncio sobre o caso Marielle.
II.4 – A hipótese da ruptura pactuada com apoio militar

O uso excessivo das GLOs, sem resultados duradouros de
estabilização institucional ou retomada permanente do controle
territorial de facções criminosas – que estão organizadas nacionalmente e mantém atividades internacionais (como o PCC
e o CV) – ou milícias, evidencia que os arranjos institucionais
dos estados federados, como polícias e penitenciárias, estão
em colapso. Mencione-se também que as Forças Armadas
são a instituição em que os brasileiros mais confiam (56%), de
acordo com o Índice de Confiança na Justiça, elaborado pela
Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getulio Vargas,
no primeiro semestre de 2017. Em contraste, a confiança na
polícia caiu 10 pontos percentuais, no período de 2014 a 2017,
tendo obtido apenas 26% (RELATÓRIO ICJ BRASIL, 2017).12
As polícias militares constituem, como corporações, um
fator importante de desordem institucional no Brasil, com suas
paralisações ilegais (motins). Segundo o Ministério da Defesa,
entre junho de 1992 e junho de 2018, ocorreram 25 greves das
PMs, o que corresponde a 19% dos decretos de GLOs. Apenas
de 2014 até junho de 2018, ocorreram seis paralisações das
PMs que suscitaram GLOs. Portanto, a prestação de serviços de
segurança pública estadual, além de precário e falho, é instável.
No estado do Rio as ocorrências de 2016-17 evidenciam a
gravidade do descontrole do executivo sobre a disciplina dos
órgãos de segurança. Desde novembro de 2016, o conjunto
de medidas de austeridade13 do governador Luiz Fernando
Pezão (PMDB-RJ), apresentadas à Assembleia Legislativa
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para tentar equilibrar as finanças públicas (CALDEIRA, 2017),
motivou protestos, inclusive com a invasão do local. No dia 13
o prédio foi cercado por grades. Dois dias depois, o governador solicitou o apoio da Força Nacional de Segurança Pública
(FNSP) na preservação da ordem pública ao então ministro da
Justiça e Cidadania Alexandre de Moraes. Foram destinados
500 homens em reforço para conter os manifestantes ao redor
da Alerj e do Palácio Guanabara, sede do Executivo estadual.
Em fevereiro de 2017, a greve ilegal14 dos policiais militares
no Espírito Santo usou como álibi que não podiam trabalhar
por conta do protesto dos próprios familiares na frente dos
quartéis. Suas demandas corporativas de melhoria salarial não
estavam relacionadas a atrasos ou parcelamento de salários. A
pedido do governador capixaba, o presidente Temer autorizou
uma operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) no dia 6
de fevereiro. Essa operação contou com 3.169 homens das
Forças Armadas. O custo para a União foi de R$ 37,5 milhões,
segundo o ministro da Defesa Raul Jungmann. Foram 21 dias
sem policiamento militar nas ruas. Após o término da paralisação, o governador Paulo Hartung (PMDB) reestruturou o
quadro na Polícia Militar no estado.

N

o Rio de Janeiro, mobilização de familiares de policiais militares começou em
frente de um terço dos batalhões da
Polícia Militar no dia 10 de fevereiro. As
reivindicações eram principalmente de
pagamentos em atraso: o 13º salário de
2016 e do RAS Olímpico, que é a gratificação que deveria ter
sido paga por trabalho durante as Olimpíadas de 2016.15 O
pedido do governador Luiz Fernando Pezão (PMDB-RJ) ao presidente Michel Temer (PMDB) do envio das tropas federais deu
origem à Operação Carioca, de nove dias de duração.16 No dia
14 de fevereiro as manifestações dos familiares dos policiais
militares cessaram. Não houve paralisação das atividades da
PM. O governador prometeu que pagaria naquele dia toda a
folha salarial da área de segurança pública.
Outro ponto de tensão política na ocasião era a votação
da privatização da Cedae – Companhia Estadual de Águas
e Esgotos –, que depois de adiamentos e muitos protestos
fora marcada para o dia 20 de fevereiro (CALDEIRA, 2017, p.
146-47). Na segurança do prédio da Alerj atuaram os PMs e
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militares da Força Nacional (FNSP). O governador pretendia que
o reforço no patrulhamento ostensivo, com nove mil homens
das Forças Armadas, durasse 21 dias, alcançando o período de
uma semana depois do Carnaval. O procurador-geral de Justiça
Militar Jaime Cassio Miranda manifestou-se contrariamente
em ofício ao presidente da República no dia 17 de fevereiro:
“O cenário no Estado solicitante destoa flagrantemente do
pressuposto básico para o emprego das FFAA, consistente
no colapso ou na falência dos órgãos de segurança pública”
(MARIZ, 2017). Não bastaria o receio de aumento de violência
devido ao aumento de pessoas durante o Carnaval como argumentava o governador Pezão. Mas o reconhecimento formal
do esgotamento dos instrumentos ordinários de manutenção
da ordem pública. Sem contemplar essa exigência se corre
o risco da banalização do emprego das GLOs e a tendência
à policialização das Forças Armadas. Esse neologismo indica
que pode ocorrer uso inadequado ou abusivo do emprego
das Forças Armadas em situações determinadas. Isso ocorre
em casos em que o chefe do Executivo estadual ou o chefe
do Estado (presidente da República) perdem capacidade
institucional de governar legitimamente, porém subsistem
com expedientes políticos temporários que os preservam
formalmente nos cargos.
II.5 – O ministro da Defesa Jungmann como
empreendedor de política

A Operação Rio de Janeiro, iniciada em 28 de julho de
2017, foi anunciada como diferente das anteriores. Raul Jungmann em seu pronunciamento apontou: “Essa operação visa,
e por isso ela principia com inteligência, exatamente, chegar
ao crime organizado, às suas cadeias de comando, aos seus
meios, para poder então reduzir a sua capacidade operacional,
golpear” (JORNAL NACIONAL, 2017). Naquela ocasião parecia
haver convergência de propósitos com o secretário estadual
de Segurança Pública, Roberto Sá:
As nossas ações serão pautadas pela inteligência e, nesse sen-
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Desde então, a chamada sala de guerra passa a ser o
Comando Militar Leste, onde as forças federais e estaduais
buscariam cooperação e integração.
No domingo 17 de setembro de 2017, no terceiro dia
do Rock in Rio, um grupo de cerca de 100 traficantes pesadamente armados invadiram a favela da Rocinha, numa
ação violenta ordenada de dentro da prisão de Porto Velho,
pelo traficante Nem. Não houve reação policial nesse dia,
provavelmente para não ter impacto no evento internacional roqueiro. Há controvérsia se a inteligência policial tinha
conhecimento prévio e detalhado da briga interna dentro da
facção criminosa Amigo dos Amigos (ADA). Importa destacar
que desde o início de 2017 pedidos de transferência de presos
no Rio eram indicadores de repactuação entre as principais
facções criminosas fluminenses (ADA, TCP e CV) e o cartel
internacional de drogas e armas Primeiro Comando da Capital
(PCC), que cobiça instalar-se no Rio de Janeiro. Essa é uma
área prioritária.
As Forças Armadas realizaram um cerco durante uma
semana, a pedido do governador Pezão. Ao explicar a saída
das tropas, o ministro Jungmann disse que o objetivo da
ação dos militares na favela era “acabar com a guerra que
levava terror aos moradores” (TORRES, 2018). Cabia à
polícia prender os traficantes. Os tiroteios na Rocinha não
cessaram em 2017 ou 2018. Até o dia 13 de julho de 2018,
ocorreram 111 trocas de tiros na Rocinha. Essa data recebeu
destaque porque o aplicativo Fogo Cruzado informou que a
Região Metropolitana do Rio bateu a marca de 5 mil tiroteios/
disparos. Os locais com os maiores registros de tiros foram:
Praça Seca (211), Vila Kennedy (151) e Complexo do Alemão
(118) (GRELLET, 2018).
A GLO de julho de 2017 que indicava a urgência na partilha
de inteligência e esforços operativos conjuntos, teve um episódio de crise política em 31 de outubro de 2017, com declarações do ministro da Justiça Torquato Jardim. Em entrevista
ao Blog do Josias, disse que o governador Pezão e o secretário
de Segurança Roberto Sá não controlam a Polícia Militar.

tido, a atuação das polícias estaduais também serão primordiais,
levando, para esse grupo seleto que vai atuar na coordenação

Nós já tivemos conversas — ora eu sozinho, ora com o Raul

dessas missões, informações sensíveis e relevantes para o

Jungmann [ministro da Defesa] e o Sérgio Etchegoyen [chefe do

cumprimento da nossa missão, efetuando busca e captura de

Gabinete de Segurança Institucional da Presidência] –, conversas

criminosos que trazem tanto mal à nossa sociedade (JORNAL

duríssimas com o secretário de Segurança do estado e com o

NACIONAL, 2017).

governador. Não tem comando (SOUZA, 2017).
JULHO • AGOSTo • SETEMBRo 2018

75

I N S I G H T

Nesse depoimento, fica a sugestão de retirar a área de
segurança pública estadual das autoridades regionais. Pode ser
uma das causas próximas da escolha da intervenção federal
de 16 de fevereiro de 2018.
A entrevista de Torquato Jardim aponta para duas tendências da criminalidade organizada fluminense. Primeiro,
a mudança da milícia, identificada 10 anos atrás, em uma
narcomilícia. Esse fato se confirmou desde então. Mas há um
detalhe curioso na análise. O ministro afirma que os principais
chefões do tráfico estão trancafiados em presídios federais. E
o crime organizado deixou de ser vertical. Passou a ser uma
operação horizontal, muito mais difícil de controlar. No entanto,
o exemplo da guerra da Rocinha, comandada de dentro de uma
prisão federal, exige que se questione continuamente o controle
de lideranças, como as do PCC, que mantém o comando e o
controle sobre seus comparsas. Segundo, Torquato Jardim
indica que está em andamento uma horizontalização do crime
que empodera os capitães e tenentes da polícia. Aí é onde os
comandantes de batalhão passam a ter influência. Não tem um
chefão para controlar. Cada um vai ficar dono do seu pedaço.
Hoje, os comandantes de batalhão são sócios do crime organizado no Rio. E mais: que o comando da PM do Rio decorre de
acerto com deputado estadual e o crime organizado.
As autoridades fluminenses repudiaram as declarações do
ministro da Justiça, mas Torquato Jardim continuou no cargo
e participou do processo decisório da intervenção federal na
área de segurança pública.
Apesar das tensões e dos desentendimentos no Comando
Militar Leste, paradoxalmente ainda se fomentou um Plano
de Segurança para o Rio de Janeiro discutido durante cerca
de 30 dias, até 6 de fevereiro de 2018, quando, de fato, foi
abandonado.
O pronunciamento mais esclarecedor sobre o desenlace
próximo aconteceu em evento promovido pela PM, com apoio
da ONG Viva Rio, na sede da Firjan, no dia 31 de janeiro de
2018. Raul Jungmann disse:
Este sistema vigente está falido, e o que estamos vivendo hoje é
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Essa seria a ideia central de Jungmann para impulsionar
a intervenção federal e construir o novo arranjo institucional:
o reconhecimento dessas organizações criminosas (como
facções criminosas e “narcomilícias”), dos presídios como
locais de articulação das lideranças e da urgência da participação da União na prevenção e repressão criminal, com a
colaboração das Forças Armadas para reestruturar as polícias
e as penitenciárias regionais.
II.6 – Pontos de destaque no Plano Estratégico do Gabinete
de Intervenção Federal

Entre as peculiaridades da criminalidade organizada no
Rio, o documento, na página 18, destaca as milícias e sua
capacidade de assujeitamento da população. “Na atualidade,
cerca de 11 (onze) municípios da Região Metropolitana do Rio
de Janeiro estão sob a influência das milícias, num total de
348 km², o equivalente a um quarto do tamanho da capital,
onde vivem aproximadamente 2 (dois) milhões de pessoas, e
os tipos de crimes praticados pouco diferem das atividades
perpetradas pelas demais organizações criminosas. O leitor do
jornal O Globo reconhece essa matéria publicada numa série
intitulada Franquia do Crime (2018). O documento constata o
grave problema e não o analisa.
Quando o Plano chega aos Objetivos Estratégicos, apresenta a seguinte lista: Objetivo (1) diminuição dos índices de
criminalidade; (2) recuperar a capacidade operativa dos órgãos
de segurança pública; (3) articular as instituições dos entes
federados; (4) fortalecer o caráter institucional dos órgãos
de segurança pública e do sistema prisional; (5) melhorar a
qualidade e a gestão do sistema prisional.
Dois pontos merecem atenção. Primeiro: o alvo, a intervenção federal, consiste em reestruturar e capacitar as
polícias e os agentes penitenciários. É uma atuação predominantemente política administrativa. Segundo: a atuação das
Forças Armadas continua sob a orientação da GLO de julho
de 2018. Portanto, são duas missões: reorganizar as forças
regionais e, se necessário, atuar pontualmente em operações
com poder de polícia.

o feito, não apenas da falência, do desenho deste sistema, mas o
feito de muitas outras razões. O crime se nacionalizou. Mais que

Conclusões

isso, se transnacionalizou. Então, não é no espaço da unidade da

Esta análise de política indicou que, através de mecanismos constitucionais de urgência, como o decreto interventivo
e medidas provisórias, realizou-se uma tarefa importante:

Federação que vamos resolver o problema da grande criminalidade
(FOLHA DE S. PAULO, 2018).
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aprovar a intervenção federal na área de segurança pública no
estado do Rio, com grande apoio Congressual. Essa iniciativa
foi se tornando, no processo político, a solução satisfatória
para, sem emendar a Constituição Federal, aprovar uma legislação que fazia parte de uma agenda legislativa pré-existente
e paralisada (SOUZA, 2015) como o SUSP, a criação de uma
Secretaria de Segurança Pública da União, com fundos próprios
e capacidade para buscar informações dos estados em troca
de repasses, e um novo arranjo institucional que viabilize a
prevenção e repressão à criminalidade organizada nacional e
transnacional e controle de mercados ilícitos.
Por fim, esse arranjo institucional prosperou devido à ruptura pactuada com setores das Forças Armadas e do Ministério
da Defesa, que estruturaram uma coalizão conservadora, no
período pós-impeachment da presidente Dilma Rousseff. Essa
foi a janela de oportunidade para que os empreendedores de
política, com destaque para Raul Jungmann, fizessem a junção
dos fluxos políticos, de problemas e soluções previamente
discutidas por políticos e especialistas.
Os primeiros cinco meses de atuação do Gabinete de
Intervenção Federal não foram o foco deste artigo. Mas, no
futuro, deve-se retornar, em particular, a um episódio – a paralisação das empresas de transporte de cargas, que aprofundou
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a crise econômica, produziu desabastecimento à população,
interrompeu aulas em universidades por 11 dias e aprofundou
a polarização política num ano de eleições gerais. No caso do
Rio de Janeiro, sob intervenção federal e com uma GLO em
andamento, esperava-se que a desobstrução das rodovias
pelas Forças Armadas fosse imediata, em face da ilegalidade
do movimento. A inação do interventor mostra limites àqueles
que imaginam que a militarização do processo decisório produz
soluções rápidas, eficientes e eficazes.
A continuidade da intervenção federal nos termos do
Decreto nº 9.288 depende dos resultados eleitorais de outubro de 2018. Em entrevista, os dez candidatos a governador
(HERINGER, 2018, p. 10-11) afirmam que não são a favor da
prorrogação da intervenção federal. Porém, um novo arranjo
institucional, com protagonismo da União na área de segurança pública dos estados, já se estabeleceu para enfrentar
as grandes organizações criminosas cujos estados federados
se mostraram incapazes de desmantelar. Essa é a análise de
política que precisará ser refeita em 2019.
O autor é professor da Escola de Ciências Jurídicas da Universidade Federal
do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO).
cesarcaldeira@globo.com

NOTAS DE RODAPÉ
1. O Plano de Recuperação Fiscal (PRF) negociado com a União, por prazo inicial de
três anos, é monitorado pelo Conselho de Supervisão, composto de representantes
do Ministério da Fazenda e do Tribunal de Contas da União (TCU).
2. ACÓRDÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL Nº 7299- 06.2014.6.19.0000. TRE-RJ Ano 2017, Número 097, Rio de
Janeiro, quinta-feira, 6 de abril de 2017, Página 23-27.

9. Desinformação política divulgada no dia 15 de fevereiro, quando as reuniões
no Rio e em Brasília já estavam orquestradas para decretar a intervenção federal.
10. Etchegoyen aponta o crime organizado como maior ameaça e defende investimento em inteligência.
11. Ex-assessora parlamentar do deputado estadual Marcelo Freixo durante 10 anos.

3. O procurador-geral eleitoral, Humberto Jacques, defendeu a cassação da chapa
e pediu para que novas eleições diretas fossem realizadas no Rio.

12. A confiança nas Forças Armadas caiu de 68%, em 2014, para 56%, em 2017,
apresentando uma queda de 12 pontos percentuais.

4. Um problema social complexo para o qual não existe um método simples e evidente
para obter uma solução adequada.

13. Entre as medidas previstas estavam a suspensão de reajustes salariais já
concedidos, o corte de gratificações pagas a comissionados, aumento do desconto
previdenciário de 11% para 14%; o reajuste da tarifa do Bilhete Único de R$ 6,50
para R$ 7,50; o desconto de 30% do salário de aposentados; e a redução de 20
para 12 secretarias.

5. A expressão vem de John Kingdon (2003) cujo modelo de Múltiplos Fluxos é usado
para a análise da formação da agenda e seleção de alternativas de políticas públicas.
6. Do total, cerca de R$ 70 milhões são destinados à Secretaria de Segurança e
visam a garantir mais policiais nas ruas, adquirir equipamentos e arcar com despesas
contratuais e de manutenção.
7. O general Silva e Luna foi efetivado no dia 13 de junho, após atuar interinamente
desde fevereiro de 2018.
8. Esta Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) foi ajuizada no dia 13 de março
de 2018. Na semana seguinte, quatro organizações não governamentais pediram
ao STF ingresso como amicus curiae na ADI 5.915.

14. Aos policiais militares se aplicam disposições do art. 142, § 3º, da Constituição da
República, por força do disposto no § 1º do art. 42. Ou seja, ao militar são proibidas
a sindicalização e a greve (art. 142, § 3º, IV). O Tribunal de Justiça do ES decidiu
que o movimento grevista velado era ilegal no dia 7 de fevereiro.
15. Decreto nº 43.538 de 3 de abril de 2012. Entre outros objetivos, o decreto visava
aumentar o policiamento em eventos específicos como a Copa das Confederações,
a Jornada Mundial da Juventude, Copa do Mundo e Olimpíadas.
16. Decreto de 13 de fevereiro de 2017.
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Reza o dito popular que não há nada sem alívio, à exceção da morte. Corrija-se
o aforismo: a logística de transporte do Brasil também segue sem alívio, padecendo da enfermidade e dor de ter uma matriz majoritariamente rodoviária e gargalos
de toda ordem. O ir e vir por todos os modais – pessimamente integrados – exige
custos anormais, esforço desigual de conectividade e desperdício de tempo. A
sociedade precisa intensificar, junto ao poder público, a discussão e exigir um
plano estruturado imediato e de longo prazo para corrigir os gargalos logísticos
do Brasil. Estamos realmente muito mal, afogados em interesses políticos que
paralisam o setor. Falta pouco para os transportes virarem um carcinoma, produzindo um gap irrecuperável em relação ao resto do mundo.
Os números assustam: 75% de tudo que é produzido no Brasil é transportado
em rodovias. Apenas 9,4% passam pelo modal marítimo; 5,8% pelo aéreo; 5,4%
pelo ferroviário; 3% via cabotagem e apenas 0,7% por sistema hidroviário, segundo dados da Fundação Dom Cabral. O transporte rodoviário no Brasil enfrenta
a baixa qualidade das estradas – com apenas 200 mil km de pavimentação em
1,6 milhão de km de malha viária, além do alto índice de roubos de cargas, sem
contar a poluição ambiental. Somente em 2016, esse modal emitiu quatro vezes
mais gases de efeito estufa do que todos os setores da Noruega, por exemplo.
Só os caminhões lançaram no ar 84,5 milhões de toneladas de CO2 equivalente.
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O alto custo do transporte rodoviário no Brasil também é um dos
entraves à competitividade e à exportação dos produtos brasileiros. Esta
é considerada baixa em relação ao PIB, ficando em 12%, quando a média
mundial é três vezes maior. E o problema parece estar longe do fim. O
anuário de 2017 da Confederação Nacional do Transporte revelou que,
entre 2001 e 2016, a frota de caminhões cresceu 84,3%, passando de
1,5 milhão para 2,6 milhões. Ou seja, com muitas pessoas comprando,
como aconteceu no governo Dilma, a competição será grande; logo, a
remuneração, baixa. Com isso, há grande chance de o comprador não
ter como pagar e, consequentemente, estourar uma nova crise e greve.
Com tantos pontos negativos, é difícil compreender como o governo
ainda continua refém do transporte rodoviário. A Europa, por exemplo,
na esperança de barrar o fluxo de caminhões pelas estradas e cortar as
emissões de CO2, adotou um plano para cortar em 50% o uso das rodovias
até 2050. Para isso, investiu mais de R$ 100 bilhões em cinco anos. E o
Brasil? Há alguma providência nesse sentido?
Aparentemente, pode parecer, que o único interesse do poder público
é deixar as empresas cada vez mais dependentes da rodovia, ou seja, do
uso do combustível. Será isso verdade? De uma forma ou de outra, a opção
pelo transporte rodoviário deságua na equação do quanto mais se gasta
com combustível, maior é a arrecadação de impostos. Seria proposital?
Isso sem contar do viés político: o que é mais fácil mostrar para a população, uma nova estrada ou uma malha hidroviária mais fluente? Serão
as estradas construídas, de forma adequada, para suportar o transporte
contínuo de carga pesada?
Apesar de encobertas por interesses políticos, as soluções existem, visto
que temos oportunidades únicas para reavivar a cabotagem e o transporte ferroviário. Possuímos a maior reserva de água doce do mundo e contamos com
42 mil quilômetros
de rios navegáveis,
que poderiam servir
para o transporte de
bens de consumo, de
alimentos e de passageiros. O Brasil já
teve a maior Marinha
Mercante do planeta.
Hoje, reduzida a números desprezíveis.
Além disso, o país possui expressivo número de aquíferos e rios que –
com o desassoreamento – poderiam servir de meio de transporte entre
os diferentes municípios e até para exportação a um custo muito mais
competitivo e de forma mais sustentável.

entre 2001 e
2016, a frota de
caminhões cresceu
84,3%, passando
de 1,5 milhão para
2,6 milhões
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Assim como ocorre com os modais aquaviários, o transporte ferroviário também está há anos fora dos planos. É importante destacar que
as ferrovias não apenas deixaram de avançar como andaram para trás. A
malha ferroviária em operação hoje é menor do que a dos anos 90. No Rio
de Janeiro, os trens chegaram a transportar, nos anos 80, um milhão de
passageiros por dia. Atualmente, estão na faixa de 700 mil. Com uma malha
para cargas e passageiros que não chega a 30 mil quilômetros de extensão,
o Brasil está atrás, até mesmo, da Argentina (47 mil). Já os Estados Unidos
dispõem de cerca de
294 mil quilômetros e
a Europa conta com
216 mil quilômetros
de linhas ferroviárias.
A precariedade
da infraestrutura de
transporte e de logística no país expõe um
modelo que precisa
ser revisto com urgência. Dado o momento de transição que estamos vivendo, da necessidade de preservação dos recursos do Tesouro e do fato de
o Estado nunca ter sido um bom gestor, uma proposta para descontinuar a
dependência do transporte rodoviário seria abrir concorrência internacional
para explorar os transportes ferroviário, marítimo e fluvial, semelhante ao
que ocorre com os aeroportos.
Outra importante iniciativa seria passar a remunerar o frete por condições do mercado, assim como já ocorre no transporte aéreo. A intervenção
do estado, estabelecendo quotas, criando tabelas e/ou valores artificiais,
sempre resultou em prejuízo, financiado pelo o meu, o seu, os nossos
impostos. Logo, toda a logística deve ser negociada entre quem produz e
quem transporta, considerando as variadas flutuações do mercado.
A logística acima de 500 quilômetros, por exemplo, deveria ser feita por
transporte ferroviário, fluvial e por cabotagem. E o transporte com uma distância inferior, por rodovias. Outra hipótese para dar mais capilaridade à logística
brasileira é disponibilizar trens mistos, por exemplo, com 500 vagões de carga
e dois destinados a passageiros. Processo semelhante já ocorre na Europa.
Por fim, seja por eficiência econômica, por razões ambientais e humanas, o Brasil necessita examinar, de forma séria e abrangente, esse
problema. Do contrário, vamos gerar mais ineficiências, proporcionais à
nossa equivocada matriz de transporte, que deveria ser, justamente, o
motor de crescimento de uma nação.

A malha
ferroviária em
operação hoje é
menor do que
a dos anos 90
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A

o longo das últimas décadas
assistimos a uma transformação substancial na forma
como nos comunicamos.
Desde a Arpanet, criada em
1969 como forma de ligação
entre centros de pesquisas
nos EUA, e com a criação
da World Wide Web pelo
Laboratório Europeu de Física de Partículas, que foi utilizado
como mecanismo de informação por qualquer usuário,1 a forma
como nos comunicamos se transforma a cada dia em ritmo
acelerado. Inovações tecnológicas, aplicativos eletrônicos,
smartphones, sítios eletrônicos, são todos mecanismos que
utilizamos cotidianamente e que modificam a forma como
pensamos o mundo. São técnicas que transformam a própria
comunicação entre os sujeitos da interação.
Como não poderia deixar de ser, o direito e a práxis jurisdicional foram também afetados com a transformação e as constantes inovações tecnológicas. De fato, a técnica enquanto
instrumento, enquanto meio para alcançar determinados fins,
modifica a prática e o modo como utilizamos o instrumental
necessário para alcançar determinados fins.
Não seria diferente, pois, com a prática jurisdicional. Embora a criação da internet tenha se dado efetivamente apenas
em 1992 com a World Wide Web, somente a partir dos anos
2000 que se pode dizer que as tecnologias de informação e
comunicação se tornaram mais democráticas na medida em
que passaram de 400 milhões naquele ano para cerca de 3,2
bilhões de usuários no mundo no ano de 2015, segundo dados
da União Internacional de Telecomunicações.2
Esse aumento exponencial trouxe para o mundo jurídico a
necessidade de discussão de novas formas de comunicação
dos atos praticados no interior do processo e bem assim a
modificação da prática jurisdicional. Em meados da década
passada, portanto, a discussão toma corpo no direito e na
modificação das práticas jurisdicionais através da informatização judicial e do processo.
No direito, a possibilidade de prática de atos jurisdicionais
através de meios remotos tem origem na Lei 8.245/91, Lei do
Inquilinato, que previa a possibilidade de citação da pessoa
jurídica através de fac-símile, desde que autorizado pelo
contrato de locação (art. 58, inc. IV da Lei 8.245/91). Veja86 APROVADO
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-se, pois, que tal previsão legislativa mais nos parece hoje
um artigo de museu.
Desde a Lei do Inquilinato até a edição do Código de Processo Civil em 2015 não transcorreu longo período, contudo
as inovações tecnológicas são tamanhas que, atualmente,
todos os processos tramitam em meio prioritariamente eletrônico, desde os processos de 1ª instância até os processos
no Supremo Tribunal Federal.
Nosso objetivo, aqui, é tratar do Plenário Virtual no
âmbito do Supremo Tribunal Federal, não desconhecendo a
possibilidade de outros tribunais instituírem o mecanismo
para o julgamento das causas de sua competência. Entender
o Plenário Virtual se tornou uma necessidade em vista do
julgamento de um caso político importante, o caso do ex-presidente Lula. Após o julgamento da Apelação pelo Tribunal
Regional Federal da 4ª Região, em que o réu fora condenado,
a defesa do ex-presidente interpôs Recurso Extraordinário. Tal
recurso, em regra, não contém efeito suspensivo. Para obtê-lo, portanto, a defesa se valeu do ajuizamento de um pedido
perante o STF, nos termos do art. 1029, §5º, inc. I do CPC/15.3
A petição foi tombada sob o número 7670/PR e foi rejeitada
monocraticamente pelo ministro Luiz Fachin em 22 de Junho de
2018 ao argumento de que o TRF da 4ª Região teria rejeitado
a admissão do Recurso Extraordinário, razão pela qual restaria
prejudicada a competência do STF para conhecer do pedido.4
A defesa do ex-presidente Lula interpôs agravo regimental
contra a decisão monocrática do ministro Fachin para levar a
matéria à apreciação do colegiado. O ministro Fachin decidiu
levar a questão ao plenário, mas virtual. Eis, então, que o Plenário Virtual pôde ter seu batismo de fogo ao julgar um caso
de conotações políticas e repercussões sociais importantes.
Para tal, buscamos levantar, resumidamente, o histórico
de instituição do Plenário Virtual, os motivos de sua previsão
e instalação, o mecanismo de seu funcionamento, bem como
as causas que serão decididas nele ou o plenário presencial.
De forma resumida, pode-se já dizer que, além das considerações gerais sobre os impactos das inovações tecnológicas
e comunicacionais, o Plenário Virtual foi instituído no âmbito
de um esforço para conferir celeridade à prática dos atos
processuais com o objetivo de alcançar a almejada rapidez e
eficiência processual, bem assim para a diminuição no número
de processos que são julgados pelo Poder Judiciário como um
todo no Brasil.
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no âmbito da
Repercussão Geral do
Recurso Extraordinário
e da necessidade de
informatização das
práticas jurisdicionais
como forma de conferir
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Virtual foi instituído
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Antecedentes do Plenário Virtual: a repercussão geral
no Recurso Extraordinário e o processo eletrônico

A história do Plenário Virtual se conecta com a promulgação da Emenda Constitucional n. 45/2004, a reforma do
Judiciário realizada na década passada. Em breve síntese, a
Emenda Constitucional 45/2004 nasce de uma conjugação de
esforços entre o Supremo Tribunal Federal, o Palácio do Planalto
e o Congresso Nacional, o chamado Pacto Republicano, para
a melhoria das instituições do país.
O primeiro Pacto Republicano concentrou-se em adotar
uma série de medidas para tornar o Poder Judiciário mais
célere e eficiente. Em questão, portanto, estava a ineficiência
do Poder Judiciário para dar respostas satisfatórias e rápidas
aos jurisdicionados. A própria norma constitucional do acesso à
Justiça (art. 5º, inc. XXXV da CF/88) impele a entender que não
basta apenas conferir o acesso do cidadão ao Poder Judiciário,
mas as respostas aos problemas jurídicos enfrentados devem
ser céleres e eficazes.
Ao longo do tempo, o Poder Judiciário, em especial o
Supremo Tribunal Federal, sempre pretendeu enfrentar o
problema quantitativo acerca do número de causas que
eram submetidas à sua apreciação. A Emenda Constitucional
45/2004 não foi a primeira a tentar solucionar o problema da
celeridade processual. Basta lembrar da criação, por parte
do ex-ministro do STF Victor Nunes Leal, das súmulas de
jurisprudência dominante como método de trabalho para
facilitar a atividade jurisdicional e permitir a rápida consulta a
determinado tema.5 Outra medida tomada para a diminuição
da sobrecarga de trabalho do STF foi a arguição de relevância
introduzida por meio da Emenda Regimental n. 3 de 1975 e
que será o antecedente da repercussão geral da questão constitucional que abordaremos à frente. Basicamente, a arguição
de relevância impunha ao recorrente que demonstrasse na
interposição do Recurso Extraordinário que a questão discutida
seria importante, relevante e primordial para outras pessoas
e conferia ao Supremo Tribunal Federal discricionariedade do
ponto de vista de admissibilidade do recurso em compreender
tal questão como relevante ou irrelevante – inclusive porque a
decisão sobre o caso ser ou não relevante era dada em segredo
e sem fundamentação.6
O problema da sobrecarga não foi resolvido com esses – e
nem com outros – expedientes e deixava o Poder Judiciário
em xeque. Tudo isso piorou exponencialmente com a aproJULHO • AGOSTo • SETEMBRo 2018
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vação da Constituição de 1988, uma vez que ela reconstruiu
a democracia no país, aumentou os direitos fundamentais e
os meios para a busca de tais direitos, inclusive através do
Poder Judiciário – e ela fez isso não só (re)criando garantias constitucionais mas também aumentando/facilitando
o acesso ao Judiciário, com medidas como a criação das
Defensorias Públicas e dos Juizados Especiais. À medida
que a democracia avança ao longo da década de 1990 e há
regulamentação das previsões citadas, o número de ações
no Judiciário é multiplicado em uma velocidade nunca vista,
envolvendo ações individuais, também agora com mais vigor,
coletivas e de pretensões difusas de direitos, além de milhares
de ações repetitivas.7
Por isso, a primeira medida do supracitado Pacto Republicano foi criar instrumentos de forma que o Poder Judiciário
pudesse combater o alto número de demandas. Não sem
razão, pois que a Emenda Constitucional inseriu o inc. LXXVIII
no art. 5º da Constituição para garantir a todos, em âmbito
judicial ou administrativo, a razoável duração do processo. Dois
institutos foram criados pela Emenda Constitucional 45/2004
com o objetivo claro de reduzir o número de demandas que
chegavam ao STF: a Súmula Vinculante e a Repercussão Geral
das Questões Constitucionais no Recurso Extraordinário. São
institutos que buscam solucionar o problema da litigiosidade
em massa, que dão margem à propositura de ações seriais
ou repetitivas.8

N

o fundo, a questão quantitativa do acesso à
Justiça está atrelada aos impactos jurídicos
causados pela implementação do neoliberalismo no Brasil por seu contraste com o
caráter social e garantista da Constituição
de 1988. O Consenso de Washington, como ficaram conhecidas uma série de medidas macroeconômicas impostas pelos
órgãos financeiros internacionais – FMI e Banco Mundial –
aos países da América Latina, causou impactos na estrutura
processual. Com efeito, uma das medidas da determinação
era de fato a reforma no sistema jurisdicional dos países latino-americanos. Assim, o documento lançado pelo Consenso de
Washington exigia que, para o desenvolvimento econômico,
era necessário reforço e garantia na interpretação sobre os
direitos de propriedade, de modo a instituir uma dinâmica de
88 APROVADO
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eficiência e previsibilidade na solução de casos pelo Judiciário.
Tal discurso acabou sendo naturalizado na doutrina processual a partir dos anos 90 e inseriu uma lógica de eficiência a
qualquer custo na jurisdição sem preocupação com o aspecto
participativo e qualitativo do sistema processual. É o que se
denomina de neoliberalismo processual:
Tal perspectiva processual, aqui denominada neoliberal, permite
a visualização do sistema processual tão somente sob a ótica
da produtividade [...] e associa a figura pública do cidadão
jurisdicionado à de um mero espectador privado (consumidor)
da prestação jurisdicional, como se o poder-dever estatal representasse, e fosse, um mero aparato empresarial que devesse
fornecer soluções (produtos e serviços) do modo mais rápido,
à medida que os insumos (pretensões dos cidadãos) fossem
apresentados (propostos).9

Esse modelo processual, que ficará evidenciado com a
reforma realizada pela Emenda Constitucional 45/2004 e a criação de novos institutos processuais, tem uma consequência e
objetivos claros: criar um modelo decisório que desconsidere
as peculiaridades próprias de cada caso discutido, assegurando uma alta produtividade, além de criar mecanismos de
diminuição da participação do jurisdicionado nas decisões
judiciais, prejudicando o amplo exercício do contraditório e
da ampla defesa.10
Quanto à Súmula Vinculante, o art. 103-A foi acrescido
ao texto constitucional, que passou a prescrever: “após
reiteradas decisões do Supremo Tribunal Federal em matéria
constitucional em causas que acarretem insegurança jurídica
e relevante multiplicação de processos, o STF, mediante 2/3 de
seus membros, poderá editar súmula que vinculará os demais
órgãos do Poder Judiciário e a Administração Pública, a partir
de determinada interpretação, conferindo validade ou eficácia
às normas objeto dos julgamentos”. Basicamente, a Súmula
Vinculante teria por objetivo evidenciar a interpretação que o
STF vem dando acerca de determinada questão constitucional
e com o claro propósito de que os demais atores jurídicos
sigam obrigatoriamente o entendimento, conferindo determinado caráter legislativo em tal instituto.11
A Repercussão Geral no Recurso Extraordinário foi inserida
no bojo da reforma constitucional no art. 102, §3º, artigo que
estabelece as competências do STF, com a sintética redação:
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“No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a
repercussão geral das questões constitucionais discutidas
no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine
a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela
manifestação de dois terços de seus membros”. A reforma
constitucional delegou a regulamentação do instituto para o
Poder Legislativo, embora ali já demonstrasse a natureza do
instituto com a expressão “a fim de que o Tribunal examine
a admissão do recurso” como um pressuposto específico de
cabimento do Recurso Extraordinário,12 ou seja, um requisito
processual que funciona como um filtro para que o STF venha
a julgar o recurso interposto.

R

egulamentado pela Lei 11.418/2006 que
acrescentou os dispositivos normativos dos
arts. 543-A e 543-B no então vigente Código
de Processo Civil de 1973, a Repercussão
Geral no Recurso Extraordinário serve para
que o STF deixe de julgar casos processuais com efeitos
apenas entre os litigantes e passe a julgar apenas questões
que tenham alguma relevância constitucional do ponto de
vista econômico, jurídico, político ou social; ou seja, ultrapassando os interesses das partes litigantes e do caso concreto
(art. 543-A, §1º do CPC/1973). Em outras palavras, haverá
transcendência da questão constitucional quando o interesse
no processo for maior para o público do que para as partes
envolvidas.13 Trata-se de um filtro processual pelo qual o
STF pode denegar conhecer do recurso quando a questão
nele ventilada não oferecer repercussão que transcenda os
interesses das partes: a solução que o STF der ao Recurso
Extraordinário afetado à apreciação da Repercussão Geral
valerá para todos os casos que tratem da mesma matéria e
que ficaram sobrestados desde que o tema foi considerado
como possuindo repercussão. Ademais, determinado que há
repercussão geral, essa informação é publicada e orientará
futuros recursos sobre a mesma matéria, que, em tese, não
serão mais julgados, apenas sendo determinado que o tribunal
recorrido se submeta ao entendimento firmado.14
A competência para a definição da existência ou não da
Repercussão Geral no recurso interposto pertence ao Plenário,
exceto quando 4 (quatro) votos no âmbito das turmas forem
favoráveis à existência da Repercussão Geral, caso em que
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ocorrerá a dispensa da remessa ao plenário e poderá a mesma
continuar no julgamento da questão. Ademais, trata-se de
ato com algum grau de discricionariedade por parte do STF,
sendo a própria decisão de reconhecimento de inexistência
de repercussão geral irrecorrível – ainda que, de toda sorte,
seja necessária a fundamentação, diferentemente da antiga
Arguição de Relevância acima citada. O CPC de 2015 não
inova muito no tratamento da repercussão geral, tratando-a
em seu art. 1.035.
Interessante notar que o art. 3º da Lei 11.418/2006 remeteu a regulamentação da execução da repercussão geral ao
Regimento Interno do STF. Assim, a questão foi regulamentada
pelas Emendas Regimentais n. 21 e 22 de 2007 e 23 de 2008.
No mesmo dia da promulgação da Lei 11.418/2006 houve
a promulgação da Lei 11.419/2006 que tratava da permissão
para o uso eletrônico na tramitação dos processos judiciais.
Como regra geral, o art. 18, §1º da mencionada lei conferiu
competência para que os tribunais pudessem, no âmbito
de sua competência, disciplinar a prática e a comunicação
de atos oficiais por meio eletrônico, desde que atendidos
os requisitos da autenticidade, integridade, validade e interoperabilidade, observada a hierarquia de chaves públicas
unificadas. A própria definição legislativa trazia o que se
entendia por meio eletrônico, transmissão eletrônica e
assinatura eletrônica (art. 1o, §2o), além de definir o que se
entendia por processo eletrônico. Basicamente, se trata de
tramitação eletrônica, total ou parcialmente, utilizando-se a
rede mundial de computadores e acessos internos e externos,
intranet e internet.
Assim, pois, no âmbito da Repercussão Geral do Recurso
Extraordinário e da necessidade de informatização das práticas
jurisdicionais como forma de conferir celeridade e eficiência
ao processo, o Plenário Virtual foi instituído.
O Plenário Virtual: o que é e como funciona

A criação do Plenário Virtual deu-se com a edição da
Emenda Regimental n. 21 de 30 de Abril de 2017, que regulamentou o procedimento da Repercussão Geral no âmbito do
STF e acrescentou dispositivos no Regimento Interno daquele.
Deve-se ter em conta que a organização interna do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 3º do Regimento
Interno é assim dividida: o Plenário, as Turmas e o Presidente.
Ou seja, cada turma compõe-se de 5 ministros, e o presidente
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não atua em nenhuma turma, já que competirá, em regra,
exercer as funções administrativas do Tribunal. O presidente
do STF integrará o plenário e exercerá funções jurisdicionais
nesse caso.
O Regimento Interno prevê a competência do plenário
do Supremo Tribunal Federal que, regra geral, julga de Ação
Direta de Inconstitucionalidade até Habeas Corpus, desde que
o relator o tenha remetido ao plenário (art. 6º e 7º do RISTF).
Para se compreender a dinâmica do Plenário Virtual, é
também necessário compreender o quantitativo de feitos
remetidos ao Supremo Tribunal Federal. No ano de 2017, por
exemplo, o STF recebeu 102.226 de ações/recursos. Desses,
15.170 eram Recursos Extraordinários e 66.966 Agravos
em Recurso Extraordinário. Para se ter uma ideia, o número
de Habeas Corpus foi de 11.327.15 Ao que se vê, portanto,
a esmagadora maioria dos feitos recebidos pelo STF é de
competência recursal e, pois, Recursos Extraordinários que
exigiriam a análise preliminar acerca da existência ou não da
Repercussão Geral. Ora, apenas na hipótese de 4 (quatro) dos
5 (cinco) membros da turma admitirem a existência da repercussão geral na questão julgada é que a análise da repercussão
geral prescindiria do exame pelo plenário.
Nessa esteira, e pretendendo viabilizar o funcionamento
do próprio plenário do STF e impedir o trancamento da pauta
para o julgamento de outros feitos, o Plenário Virtual foi criado
pela Emenda Regimental n. 21 que assim dispôs:
Art. 323. Quando não for caso de inadmissibilidade do recurso por
outra razão, o(a) Relator(a) submeterá, por meio eletrônico, aos
demais Ministros, cópia de sua manifestação sobre a existência,
ou não, de repercussão geral.
§ 1° Tal procedimento não terá lugar, quando o recurso versar
questão cuja repercussão já houver sido reconhecida pelo
Tribunal, ou quando impugnar decisão contrária a súmula ou a
jurisprudência dominante, casos em que se presume a existência
de repercussão geral.
[...]
Art. 324. Recebida a manifestação do(a) Relator(a), os demais
Ministros encaminhar-lhe-ão, também por meio eletrônico, no
prazo comum de 20 (vinte) dias, manifestação sobre a questão
da repercussão geral.
Parágrafo único. Decorrido o prazo sem manifestações suficientes
para recusa do recurso, reputar-se-á existente a repercussão geral.
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O Plenário Virtual permite
apenas a declaração de
voto de acompanhamento
do relator, o
acompanhamento da
eventual divergência
aberta, o acompanhamento
do relator com ressalvas
de entendimento ou a
divergência
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Com efeito, em sua regulamentação originária, o Plenário
Virtual circunscrever-se-ia ao exame do requisito de cabimento do Recurso Extraordinário. Consistindo, pois, em uma
comunicação feita pelos ministros por meio de um sistema
remoto, ou seja, sem a necessidade de presença física, o
Plenário Virtual nada mais é do que uma sessão do plenário
ocorrida em um sistema intranet em que o objetivo é levantar
os votos de cada ministro.
O primeiro a lançar o voto é o ministro relator, a quem o
feito foi distribuído para julgamento. Após os demais ministros
também registram seu voto no sistema eletrônico. Em caso de
confirmação da existência da repercussão geral, os votos são
juntados aos autos e o julgador proferirá decisão monocrática
ou pedirá dia para o julgamento do mesmo. Caso negada a
existência da repercussão geral, o mesmo formalizará e subscreverá a decisão de negativa do recurso (art. 325 do RI-STF).
A questão é que a decisão acerca da existência ou não da
repercussão geral é irrecorrível (art. 326 do RI-STF), carecendo,
pois, de fundamentação detalhada. Na verdade, o Plenário
Virtual conta apenas com o voto do relator e com a adesão
ou não dos demais ministros.
A Emenda Regimental 42/2010 modificou a sistemática
original do Plenário Virtual para permitir que o julgamento do
mérito dos Recursos Extraordinários com Repercussão Geral,
para a reafirmação da jurisprudência do STF, também pudessem ocorrer por meio eletrônico. É que nesse caso entende-se
que há a presunção da Repercussão Geral por ter a decisão
recorrida contrariado entendimento do Supremo Tribunal Federal exposto em súmula ou jurisprudência dominante.
Esse precedente e a experiência na celeridade da manifestação dos ministros, possibilitaram que o Plenário Virtual
pudesse ser utilizado para o julgamento de mérito de outras
temáticas que envolvam o plenário ou mesmo uma das turmas.
Assim, a Emenda Regimental n. 51 de 22 de junho de 2016
modificou a redação dos arts. 317, §5º e 337, §3º do RI-STF
para possibilitar que os Agravos Internos e os Embargos de
Declaração também pudessem ser julgados por meio do
Plenário Virtual ou sistema eletrônico.
Aqui, portanto, tratar-se-á de recursos que impugnam decisões proferidas pelo próprio STF, monocráticas ou colegiadas.
No caso do Agravo Interno, cuida-se de recurso interposto contra decisão monocrática que objetiva levar o caso ao julgamento
do colegiado. Já os Embargos de Declaração têm como objetivo
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sanar eventual omissão ou contradição da decisão proferida
pelo STF. A Resolução 587, de 29 de julho de 2016,16 regulamentou o julgamento dos Agravos Internos e os Embargos de
Declaração no sistema eletrônico. No artigo 1º do referido ato
normativo consignou-se a discricionariedade do Relator para
submeter os Agravos Internos e os Embargos de Declaração
ao sistema virtual de julgamento. As sessões virtuais ocorrem
durante as sextas-feiras, desde que a intimação para inclusão
em pauta seja feita com o mínimo de 5 (cinco) dias úteis, para
o início do julgamento (art. 2º da Res. 587/2016).
O relator inserirá no sistema eletrônico a ementa, o relatório
e voto e cada um dos demais ministros tem o prazo de 7 (sete)
dias corridos para se manifestarem, findo o qual, não havendo
manifestações em contrário, entende-se concordância tácita
com o relator. O Plenário Virtual permite apenas a declaração
de voto de acompanhamento do relator, o acompanhamento
da eventual divergência aberta, o acompanhamento do relator
com ressalvas de entendimento ou a divergência. Estas duas
últimas opções exigem que o ministro manifeste seu voto.17
Ora, consoante se verifica acima, o julgamento feito no
ambiente virtual do STF guarda algumas peculiaridades: 1)
trata-se de um julgamento feito de forma sintética sem as
declarações extensas de voto; 2) é procedimento destacado
para casos em que a discussão não envolva matéria complexa
e sim corriqueira; 3) depende da discricionariedade do relator.
A própria Resolução 587/2016 previu também as hipóteses
nas quais tais causas não serão julgadas no ambiente virtual. Nos
termos do art. 4º da Resolução: a) havendo pedido de vista de
qualquer dos ministros, o feito é retirado do ambiente virtual; b)
o destaque de alguma matéria por algum ministro; c) o destaque
pleiteado pela parte e deferido pelo relator; d) a necessidade de
sustentação oral no julgamento dos Agravos Internos, quando
for o caso e desde que for pleiteado pelas partes.
De todo modo, a questão é que o ambiente virtual foi
criado para dar celeridade e reduzir a quantidade de feitos
analisados pelo STF. Não é à toa, pois, que é permitida a lista
de julgamentos, ou seja, a análise conjunta de diversos feitos
que envolvam matéria com temática conexa.
Embora instrumento que adveio para permitir que o STF
implemente a garantia da duração razoável do processo, é
preciso um cuidado redobrado na utilização da ferramenta.
É que, como se sabe, mesmo os julgamentos dos litígios de
massa não podem ocorrer sem que cada feito seja analisado
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em sua especificidade e com todas as características do caso
concreto. Apenas considerar que a problemática do Poder Judiciário reside em solucionar conflitos de modo rápido e eficiente
desconsidera o importante papel que o Poder Judiciário tem
de solucionar os conflitos de modo democrático e substantivamente adequado ao Estado constitucional. Vale dizer, além
do aspecto quantitativo de solução dos litígios não é capaz de
garantir o acesso à Justiça que têm uma dimensão material
ou substantiva em decorrência das garantias constitucionais
do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e do
direito à fundamentação racional das decisões – tudo isso
aparece reforçado no CPC/2015 – arts. 7º a 10 e 489, §§1º e
2º 18 – mas também o direito de igualdade, pois, como já dissemos noutro lugar: “preserva-se a igualdade quando, diante
de situações idênticas, há decisões idênticas. Entretanto,
viola-se o mesmo princípio quando em hipóteses de situações
semelhantes, aplica-se, sem mais, uma tese anteriormente
definida (sem considerações quanto às questões próprias do
caso a ser decidido e o paradigma ...)”.19 É preciso repisar
que, na sessão de julgamento virtual, não há sustentações
orais, não há sequer, por óbvio, a presença física dos procuradores das partes a poder intervir no julgamento – tudo isso
resvala para o questionamento quanto à conformidade legal e
constitucional à tendência de ampliação do mecanismo (para
além da admissibilidade de casos ou para a verificação de sua
repercussão geral) para o julgamento de mérito.
Não é à toa, pois, que o Plenário Virtual enfrenta resistência
dentro do próprio Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, o
ministro Marco Aurélio Mello é um opositor ao julgamento de
mérito naquele cenário: “Quanto ao julgamento da matéria
de fundo no Plenário Virtual, inexiste norma a autorizá-lo.
Pouco importa que a proposta do relator seja no sentido de,
simplesmente, confirmar-se a jurisprudência. O enfoque pode
ser outro, considerada a troca de ideias no plenário”.20 Com
efeito, com a expressão troca de ideias, o ministro quer dizer
que a parte tem restringido seu direito de contraditório e ampla
defesa, ou seja, a possibilidade de participar da construção
da decisão jurisdicional e, ainda, ver-se representar mediante
a sustentação oral.
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Conciliar as garantias constitucionais com o Plenário Virtual
não vai ser tarefa fácil, ainda mais em momentos de retração
democrático-constitucional. Ainda que se possa criticar a performatização dos ministros ao julgarem sob os holofotes da TV
Justiça, a publicidade e a tomada de decisões às claras, sob o
escrutínio das partes e da população em geral são elementos
que se perdem nos julgamentos virtuais.
Considerações finais

Alertamos para o fato de que a informatização do processo
judicial ou a modernização dos sistemas de comunicação
devem observar a dinâmica do Estado democrático. Assim, é
de se alertar que nos julgamentos de causas complexas que
envolvam discussões constitucionais de alto impacto social, o
cuidado com a utilização do sistema eletrônico deve ser redobrado de modo a permitir acesso à Justiça e observância do
devido processo legal e as garantias de não surpresa e garantia
de influência como dimensão do princípio do contraditório.
Embora não descartemos sua utilização e sua funcionalidade no âmbito dos julgamentos cotidianos do STF, ainda
acreditamos que a reunião física com a possibilidade de sustentação oral, participação de entidades interessadas, plateia
interessada, televisionamento dos julgamentos permitem
maior accountability, isto é, maior possibilidade de influência
e de crítica sobre as decisões. Não se deve esquecer que, no
Estado Democrático de Direito, o Poder Judiciário deve prestar
contas à sociedade que, ao final, se constitui como sociedade
aberta de intérpretes da Constituição, como salientado por
Peter Häberle.21
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Ser o Guardião da Constituição? Revista Brasileira de Ciências Criminais, vol. 140,
p. 225-245, fevereiro 2018; BAHIA, Alexandre. Peter Häberle e a Lei 9.868/99 –
abertura ou fechamento? Por uma Compreensão Constitucionalmente Adequada
do Controle Concentrado de Constitucionalidade. LEX, 2007. Disponível em: http://
sisnet.aduaneiras.com.br/lex/doutrinas/arquivos/120407.pdf
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Nossa marca mudou.
Nossa liderança, não.
Hypera Pharma. Mais uma vez,
a maior empresa farmacêutica do Brasil.

A Hypera Pharma já nasceu com o DNA
de maior empresa farmacêutica do país.
Ser reconhecida pela edição
Maiores & Melhores da EXAME
indica que estamos no caminho certo:
o da inovação, da alta qualidade e da segurança.
Caminho de quem tem por missão
participar da vida das pessoas
para que elas vivam mais e melhor.
Hypera Pharma. Saúde e bem-estar para todos.
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Um
exemplo
de mau
exemplo
Francisco Rogério Madeira Pinto
Jurista

Carlos Medeiros da Silva foi um desses seres subterrâneos, com entrada garantida no catálogo da noite de Heráclito. Estéril, sem obra citável ou mesmo
legível, serviu com eficiência doentia ao principal artífice de toda legislação
liberticida brasileira, sempre que chamado: Francisco Campos. Chamado foi,
várias vezes, e Carlos Medeiros da Silva seguiu-o de escrivão, meticuloso e
perfeccionista. Deixou como profunda lição de Direito a tese de que só há arbitrariedade se não existe lei que a regule. Arbitrariedade não é a violação da
lei, é tortura sem legislação que a autorize. Nenhum outro aspecto é relevante.
Escreva-se a legislação com correção técnica, e a arbitrariedade da tortura
desaparece. Era um homem da lei. O Judiciário brasileiro contemporâneo flerta com o cadáver ritualizado de Carlos Medeiros da Silva.
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Q

uem passa pela
Rua General Urquiza, no bairro
do Leblon, e se defronta
com o edifício Ministro
Carlos Medeiros Silva
não imagina que naquele endereço existia
um importante “laboratório”. Nele foram
elaborados alguns dos
principais remédios
– ou venenos – institucionais para o país:
constituições, leis, decretos, decretos-leis,
atos institucionais e
uma infinidade de outras fórmulas jurídicas
produzidas a serviço de
todos os governos brasileiros desde a década
de 1930, especialmente às nossas ditaduras.
98
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O “laboratório” era formado
por uma gigantesca biblioteca
particular com mais de 100
mil livros e distribuída em um
edifício de quatro andares,
especialmente construído para
abrigar um acervo que contava,
além de livros jurídicos, com
obras raras amealhadas em
constantes viagens à Europa.
O seu antigo proprietário deu
nome ao prédio agora edificado.
A denominação de “laboratório”
não foi construída como um
uma metáfora aleatória e muito
menos forjada pelos detratores
do jurista. Ela foi cunhada pelo
primeiro presidente do ciclo militar, o general Castelo Branco,
como uma forma de reconhecimento pela rapidez e eficiência
com que Carlos Medeiros Silva
atendia às emergências jurídicas
do regime.1
Este artigo objetiva descortinar alguns aspectos da história desse importante jurista
brasileiro, privilegiando a sua
participação na formulação do
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arcabouço jurídico da ditadura militar
em sua primeira fase (1964-1969)
e sua posterior atuação na arena
pública durante a década de 1970.
Delimitado em sua atuação a partir de
1964, observa-se um percurso que se
inicia com o franco apoio às medidas
de exceção, mas que vai se afastando
e estabelecendo reservas ao regime
que, inicialmente, contribuiu para
estabelecer.
Carlos Medeiros Silva fazia parte
de uma geração com sólida formação
intelectual, responsável por moldar a
legislação brasileira a partir da década
de 1930 e que teve ativa participação
em regimes autoritários. Sua história

nos revela o percurso
ambíguo dos juristas
em relação aos regimes
de força que ajudaram
a legitimar. Trata-se de
um personagem menos
reconhecido, ou mesmo desconhecido, entre
aqueles que estudam
algumas das figuras de
proa de nosso autoritarismo. Nesse meio,
Francisco Campos é,
certamente, o jurisconsulto mais lembrado e
isso se deve, além de
sua intensa contribuição
pessoal para os regimes
autoritários, pelo fato de
sua obra ter ambições
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teóricas e ter sido sistematizada em livros com objetivo
de propagar sua doutrina.2 Campos é um daqueles autores com força de estilo. Suas ideias, apresentadas de
forma mais atraente, ganham mais espaços e têm maior
possibilidade de expansão. Ao contrário de Campos, a
obra de Medeiros possui um caráter técnico, reflexo de
sua atuação como jurista atuante na burocracia estatal,
e com objetivos mais práticos do que teóricos. Quando
se lançava a uma discussão de maior abrangência sobre
determinados temas nacionais, seus textos eram publicados em revistas jurídicas, dirigidas, portanto, a um
público especializado e com poucas reedições em livros.
Ademais, sua escrita é seca, direta, mais substantiva que
a adjetivada de Campos. Ao longo de sua vida, Medeiros
reforçava essa imagem, afirmando que era técnico, e não
opinava sobre fatos políticos quando instado a entrar no
debate sobre temas mais polêmicos.3
O Institucionalizador da Revolução

Uma das grandes ambições de Carlos Medeiros era
se tornar ministro do Supremo Tribunal Federal. Por não
ter sido escolhido para ocupar uma vaga pelo presidente
Juscelino Kubitschek, exonera-se do cargo de procurador
geral da República em 3 de dezembro de 1960.4 Com o
Ato Institucional nº 2, que aumenta de 11 para 16 os
ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), finalmente
realiza esse projeto que parecia ser, naquele momento,
o coroamento de uma rica e diversificada carreira nos
meios jurídicos. Medeiros já havia exercido os cargos de
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promotor público no Distrito Federal
(1939), consultor jurídico do DASP
(1944), consultor geral da República
(1951-54) e procurador geral da República (1957-60). A sua passagem
pelo STF, entretanto, seria breve,
durando apenas sete meses – entre
novembro de 1965 e julho de 1966.
Suas qualidades como um jurista
eficiente, técnico e com expertise
acumulada durante o Estado Novo o
gabaritava para mais uma importante
função: assumir o cargo de ministro
da Justiça para institucionalizar o
golpe militar de 1964.

Desde 1936, Carlos Me
deiros vinha atuando de forma
intensa à sombra do poder.
Naquele ano, assumiu a chefia de gabinete do então
secretário de Educação do
Distrito Federal, Francisco
Campos. Quando este foi nomeado ministro da Justiça e
Negócios Interiores, em 1937,
Medeiros passou a exercer a
função de assistente jurídico
nesse Ministério. Foi como
assistente de Campos que
datilografou, em segredo,
o texto do que viria a ser
a Constituição de 1937. 5
Junto com seu trabalho com
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Campos, concentra, a partir de 1936, a função de
redator-chefe da Revista Forense, cargo que ocuparia
até 1965. Entre 1944 e 1965, criou e passou a dirigir
a Revista de Direito Administrativo e foi redator chefe
da Revista de Serviço Público (1944-47). Seu papel
como fundador e editor de importantes revistas de
direito nacionais demonstra sua importância como
uma das figuras centrais na circulação e difusão de
ideias jurídicas durante as décadas de 1930 e 1960,
especialmente durante o Estado Novo, período de
grande efervescência intelectual no meio jurídico
e de intensa codificação. Durante a década de
1940 inicia-se de forma mais intensa sua atuação
como legislador. Tamanha foi a sua participação na
produção legislativa nacional que Victor Nunes Leal
afirmara, em discurso de despedida de Medeiros
no STF, que eram tantas as leis, decretos-leis e
decretos com a marca de sua autoria, que o próprio
homenageado teria dificuldade em listar caso a caso
sua contribuição.6
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De fato, a identificação de cada
lei elaborada ou que teve a contribuição de Carlos Medeiros seria
uma tarefa árdua. Seu currículo,
divulgado em 1965 como requisito
para aprovação de seu nome ao STF
pelo Senado, nos oferece apenas
um panorama de sua produção,
especificamente daquela com a
qual trabalhou oficialmente.7 Contudo, como afirmava Nunes Leal no
mesmo discurso, sua participação,
muitas vezes decisiva em grandes
acontecimentos nacionais, ocorreu
de forma discreta como “conselheiro não oficial de governantes”.8
E foi dessa maneira que se deu
sua contribuição ao regime, um
pouco antes de assumir a função
de ministro do STF. Em abril de
1964, Medeiros foi indicado por
seu patrono Francisco Campos para
redigir os artigos que compunham o
primeiro ato institucional do regime
militar, posteriormente denominado
AI-1. Campos não teria levado mais
do que 40 minutos para elaborar
seu preâmbulo e, após ser questionado por Costa e Silva, a respeito
do conteúdo do documento, teria

respondido: “Desses detalhes, o
Carlos Medeiros pode cuidar...”.9
Medeiros exercia, assim, seu
papel de jurista prático, de acurada capacidade técnica para
questões relacionadas ao direito
em momentos de emergência.
O nome de Carlos Medeiros
foi indicado ao presidente Castelo
Branco por seu companheiro de
longa data na Revista Forense, o
jurista e deputado federal Bilac
Pinto. Medeiros teria a função
de articular sugestões práticas,
ou seja, deveria aperfeiçoar a
proposta do que ainda era tratado
como um Ato Adicional para estabelecer algum mecanismo jurídico que garantisse certo nível de
legalidade às ações daqueles que
estavam no comando do golpe.10
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A partir de 1966, Carlos Medeiros teria que exercer uma
posição de protagonismo, que, até então, não parecia ser de seu
interesse. Convocado por Castelo Branco para outra missão, iria
assumir o cargo de ministro da Justiça e passaria a lidar com
a exposição típica dessa função. Seu nome estaria cada vez
mais presente nas manchetes de jornais, envolvido nas disputas
políticas e sofreria com os altos e baixos da notoriedade pública.
Posição difícil para quem era reconhecido por sua discrição.
Ao exercer o cargo de ministro da Justiça, Medeiros estava
consciente de seu papel como institucionalizador da revolução
e da consequente missão de produzir o arcabouço jurídico do
regime. Em discurso de despedida no STF, em 25 de agosto de
1966, declarava: “Como é notório, fui convocado pelo senhor
presidente da República para o desempenho de outra elevada
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missão: a de coordenar, como ministro da Justiça, os trabalhos
de reorganização constitucional, dentro dos postulados da
revolução de 31 de março”.11
O seu nome era novamente acionado para atuar nos momentos de crise. Em discurso com ministro da Justiça no TSE,
proferido na mesma data de sua visita ao STF, ele retomava
o argumento de Francisco Campos em “A política e o nosso
tempo”, de 1935, em que este fazia alusão ao “aspecto trágico das épocas chamadas de transição”12 como fundamento
para referendar “a técnica do estado totalitário a serviço da
democracia”.13 Tanto no texto de Francisco Campos quanto
no de Medeiros, sobressai a concepção de que o momento
exigia inovações e que as fórmulas jurídicas existentes eram
obsoletas para lidar com os desafios que se apresentavam:

Carlos
Medeiros
teria que
exercer uma
posição de
protagonismo,
que, até então,
não parecia
ser de seu
interesse
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Nas épocas de transição, em que a pletora de leis
procura disciplinar uma realidade complexa e fugidia,
a missão de julgar se torna ainda mais difícil. O intérprete e aplicador da lei deve enquadrar, na decisão, o
individual e o social, com certa dose de intuição, ante
a insuficiência de textos sem a objetividade bastante,
a pressão dos interesses e a violência das paixões.
A crise que a ordem jurídica nacional atravessa, os
preclaros membros deste Egrégio Tribunal bem a
conhecem e avaliam sua extensão. Uma sociedade
em desenvolvimento, regida por instrumentos jurídicos
cuja inspiração a velocidade do tempo torna obsoleta
em curto prazo, é a imagem do nosso tempo. O mimetismo, em relação a fórmulas e modelos alienígenas,
tão do gosto dos homens do princípio do século, não
sensibiliza mais o estudioso de nossos dias.14

Há em sua fala os elementos do discurso jurídico
das décadas de 1930-1940 e que fundamentaram as
inovações institucionais do Estado Novo: a constatação de um momento de transição e crise, no qual a
ordem jurídica não possuía os instrumentos jurídicos
adequados à gravidade do momento. Portanto, se
abria espaço para uma interpretação mais aberta
das regras jurídicas, muito mais sensível à pressão
dos interesses. Nele, também a afirmação de nossa
singularidade, a qual deveria se refletir na construção
urgente de fórmulas jurídicas adequadas à nossa
realidade. Transição, crise, urgência na renovação
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das leis e especificidade nacional
seriam, mais uma vez, articulados
para justificar uma nova experiência
autoritária.
A chegada de Medeiros ao Ministério da Justiça iria propiciar-lhe
a oportunidade de corrigir uma falha
que detectara no regime nos meses
seguintes ao seu estabelecimento:
o de não aproveitar o momento
para fazer as mudanças legislativas
necessárias. Em sua primeira manifestação sobre o ato institucional,
em entrevista para O Globo, em 11
de abril de 1964, apenas dois dias
depois da edição da norma, defendia que a revolução era o momento
adequado para se estabelecer uma
série de inovações legislativas que
estavam travadas em razão do
jogo democrático parlamentar: “As

medidas de ordem jurídica que o
Ato consagra visam à aceleração
do processo legislativo, quanto
a possibilitar as reformas constitucionais e a elaboração das
leis”.15 Em declaração seguinte,
posteriormente publicada no
texto “O Ato Institucional e a elaboração legislativa” e resultado
de uma conferência pronunciada
em 30 de abril de 1964, Medeiros ressaltava que, “entre
as inovações introduzidas pelo
Ato” [...], as que mais interesse
despertam, no plano doutrinário,
são as pertinentes à elaboração
legislativa (arts 3º, 4º e 5º)”.16
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No entanto, poucos meses
depois, começaram a aparecer
as primeiras frustrações do jurista com a falta de compromisso
do regime com a institucionalização de determinadas medidas.
Passados seis meses da edição
do ato, muitas medidas jurídicas
consideradas necessárias para
consolidar suas propostas ainda
não haviam sido concretizadas:
O ato institucional, a despeito
de peculiaridades originais,
encontra plena correspondência, neste particular, com
aqueles modelos tradicionais
de nossa formação política
e jurídica. Mas no plano legislativo e da renovação dos
institutos jurídicos muita coisa
já poderia ter sido feita e não
o foi, sendo amplos os horizontes ainda por atingir.17
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Sem base legal sólida, que não tiveram, esses atos
correm o risco de completa revisão judicial, ou da anistia, instigadas pelo clamor das vítimas e o sentimento

O jurista decepcionava-se por
ter verificado que poucas mudanças
legislativas haviam sido efetivadas
no plano administrativo, constitucional e ordinário, inclusive, na
legislação repressiva do regime.
Em sua visão, a falta de dinamismo
do governo no plano legislativo poderia afetar, inclusive, as medidas
repressivas outorgadas logo após a
tomada de poder.

nacional de perdão. A precariedade do expurgo de elementos subversivos e corruptos já realizado aconselha
a elaboração imediata de lei que possibilite a repressão
eficaz dos crimes contra o Estado e seu patrimônio ou
de atos de “guerra revolucionária” [...]. Caso contrário,
as perplexidades continuarão e a insegurança jurídica
das medidas punitivas será fato de impunidade ou de
abusos, ou mesmo de violências injustificáveis, que a
ação corregedora do chefe do governo será impotente
para evitar [...]. Era de se esperar que nos primeiros
dias da revolução uma lei, conferindo amplos poderes
ao Executivo, tivesse sido solicitada ao Congresso para
pôr fim a essa caótica situação (RDA, vol. 78, p. 451).

Para ele, era necessário construir o arcabouço
jurídico que ofereceria legitimidade às medidas do
novo regime e, assim, transformar regras de exceção
em legislação ordinária. Caso não se levasse a cabo
essa modificação, essas medidas se transformariam
em puro arbítrio, perdendo-se, dessa maneira, os
frágeis contornos que propiciavam a existência de um
Estado de Direito, mesmo nos regimes autoritários.
A permanência de uma esfera normativa tratava-se de um tema fundamental para os juristas. Para
estes profissionais, a existência do Estado de Direito,
por mais restrito e limitado que fosse, possibilitava
sua atuação profissional.18 A crise política, a ser manejada pelo uso de instrumentos jurídicos de exceção
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(estado de sítio, estado de guerra, estado de emergência, atos
adicionais, atos complementares e atos institucionais), era
uma oportunidade para efetivar mudanças legislativas que não
poderia ser desperdiçada. Desse modo, mais do que a imagem
de um desprezo às leis, os regimes autoritários celebram a
legalidade. E é nesse momento que se estabelece a estreita
relação entre autoritarismo e direito, a qual se concretiza em
um processo de intensa produção legislativa para dar suporte
institucional ao novo regime e, também, como prêmio àqueles
setores da sociedade que apoiaram o restabelecimento da
ordem.
Exemplar desse fenômeno é o pico legislativo que se dá
nos primeiros anos após a tomada do poder. Com base em
estudo sobre a produção legislativa de decretos-leis entre
1937 e 1987, pode-se observar que, entre 1937 e 1946, sua
edição atingiu média anual de 988. Durante a ditadura militar,
o ápice se deu entre 1966 e 1969, com média anual de 268
decretos-leis, e de apenas 74 entre 1970 e 1988.19 Os anos

No cargo
de ministro
da Justiça,
Medeiros busca
corrigir a falta
de senso de
oportunidade
legislativa
do regime
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com maiores edições de decretos-leis durante a ditadura
militar foram os de 1967 e 1969, exatamente os anos em
que foram outorgadas novas constituições.20 Desse modo, na
primeira fase do regime militar, o período de maior produção
legislativa coincide com a atuação de Carlos Medeiros Silva
como ministro da Justiça (19 de julho de 1966 a 15 de março
de 1967) e o segundo se dá posteriormente ao chamado golpe
dentro do golpe, após a edição do AI-5, e a tomada do poder
pela junta militar com o impedimento de Costa e Silva.
No cargo de ministro da Justiça, Medeiros busca corrigir a
falta de senso de oportunidade legislativa do regime. É durante
seu curto período no ministério que produziu os principais marcos jurídicos da ditadura em seu momento inicial: além do Ato
Institucional nº 1, escrito antes de sua posse como ministro
da Justiça, deve-se ao jurista a Constituição de 1967, o Ato
Institucional nº 4, Ato Institucional nº 12, a Lei de Imprensa
(Lei nº 5.250, de 09/02/1967), a Lei de Segurança Nacional
(Decreto-Lei nº 314, de 13/03/1967) e o Decreto nº 200, de
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25 de fevereiro de 1967, por meio do qual se implantou
a reforma administrativa no país e que contava com
estudos de Carlos Medeiros desde 1960.21
Em seus pareceres como advogado, após sua
saída do Ministério da Justiça, faz, ainda, referências
a alguns dos 21 atos complementares que referendou
durante sua gestão como ministro. Entre eles o Ato
Complementar 23, de 20/10/1966, que decretou o
recesso do Congresso por um mês e autorizou o presidente da República a legislar durante esse período.
Editados com os mais diversos conteúdos – legislação
eleitoral, orçamentária, tributária e administrativa – esses atos eram editados com o objetivo de regulamentar os atos institucionais. Nesses pareceres, Medeiros
apresentava seu entendimento sobre a natureza
jurídica desses instrumentos legislativos de exceção:
De fato, baixados sem a participação do Congresso
Nacional e imunes ao controle do Poder Judiciário, os
Atos Institucionais e Complementares constituem uma
categoria especial de normas jurídicas, autônomas e
soberanas, cogentes por si mesmas, sem possibilidade
de confronto ou contraste, de efeito negativo, com
quaisquer outras).22
A Constituição de 1967

O objetivo precípuo de Castelo Branco ao convocar
Medeiros para a missão institucionalizadora era de
limitar o poder de ação do futuro presidente Costa e
Silva. Sua estratégia visava prender Costa e Silva em
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um emaranhado de textos concebidos e baixados a toque de caixa.23
No centro dessa operação, estava
a Constituição de 1967. O projeto
definitivo do texto foi fruto do trabalho individual de Carlos Medeiros,
convocado do STF para corrigir o
anteprojeto da primeira comissão,
considerado excessivamente liberal
por Castelo Branco.24
Medeiros adaptou a Carta ao
gosto do governo, produzindo, como
declarou posteriormente, em menos
de um mês, um novo texto a ser
submetido à cúpula do governo.25 O
projeto instituía, entre outros pontos,
que os direitos e garantias individuais
e trabalhistas seriam estabelecidos de
forma geral para serem detalhados

em projetos de lei.26 Determinava, ainda, o impedimento, por
parte do Judiciário, de apreciar
qualquer ato praticado pelo Comando Supremo da Revolução
– o qual ficou consignado no
art. 173 do texto final. Em sua
exposição de motivos, estava
clara sua inspiração antiliberal
ao criticar as constituições de
1891, 1934 e 1946, identificadas pela incapacidade de
oferecerem ao país estabilidade
política.27
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A fundamentação do texto
de 1967 se assemelhava ao
seu congênere autoritário de
1937.28 Em seu projeto, Medeiros
defendia um novo arranjo dos
poderes que superasse a divisão
proposta pelo liberalismo, numa
fórmula em que os parlamentos
conservariam “o controle político
da elaboração legislativa, mas
deixam, aos órgãos técnicos do
Executivo, o preparo de projetos
de relevância, especialmente no
campo da segurança nacional,
da economia e das finanças”.29
Destacava, assim, a ampliação
do Executivo30 para estabelecer
um diploma constitucional que
refletisse nossas tradições, tema
caro à concepção orgânica de
constituição desenvolvida pelos
ideólogos do autoritarismo.31 De
acordo com seu entendimento,
estaria dotando o país com constituição democrática, definindo
que “O regime democrático é o
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regime da lei, e sem lei não há liberdade”,32 frase esta que desvela as
complexas relações entre legalidade
a autoritarismo. Ela demonstra como
era possível conceber, para os juristas
da linhagem de Medeiros, que era
plenamente justificável a ideia de democracia num regime autoritário, uma
vez que o conceito de democracia era
reduzido à existência de um Estado de
Direito, entendido como um arcabouço
jurídico previamente legitimado a partir
do poder constituinte intrínseco a toda
revolução.33
Em relação à proposta de Medeiros, Afonso Arinos dizia que, além do
aspecto material do projeto – seu
autoritarismo essencial –, ele também era reprovável formalmente:
“Mas o projeto era muito ruim como
documento, como linguagem, como

técnica, como tudo”. Em uma comparação com a
Constituição que lhe era mais assemelhada, dizia
que “[...] nem de longe se aproximava das qualidades
da Carta de 1937, redigida por Francisco Campos,
texto este que, apesar de detestável historicamente,
denotava a força intelectual de seu autor. Linguagem
pífia, técnica duvidosa, confusa doutrina, eis o que
se me deparou na leitura, desde o primeiro artigo.”34
Arinos atingia, de forma contundente, a vaidade
de Medeiros ao compará-lo negativamente ante a
figura de seu padrinho de lides autoritárias Francisco
Campos. Criticava e o desmerecia naquilo em que
ele era mais cioso: a técnica jurídica.35 Uma crítica
dentro do campo jurídico e não ideológica, mas que
marcava as cisões entre os juristas apoiadores do
regime. Contudo, no aniversário de dez anos da
Constituição de 1967, período marcado por intenso
debate sobre alternativas institucionais para suprimir o AI-5, entre elas o retorno do texto de 1967,
Arinos reconhecia algumas virtudes no trabalho de
Medeiros. Apontava que o rápido naufrágio da Carta
de 1967, substituído pela Emenda nº 1 de 1969, se
devia pela completa falta de apoio do regime: “porque
nela estava configurada o empenho de seu primeiro
presidente, o marechal Castelo Branco, em limitar o
período de excepcionalidade e arbítrio”, declarando,
distanciado da paixão da época, elogio indireto a
Medeiros: “a Constituição era dura, mas era lei. E
andavam todos a pedir o arbítrio”.36
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A permanência da exceção como crítica ao regime

Passados tantos anos de ditadura e da infinidade de
instrumentos jurídicos que foram construídos para lhe
oferecer legitimidade, a questão da transitoriedade da
legislação de emergência parece ser um detalhe menor,
sendo continuamente desconsiderado. No entanto,
não só para Carlos Medeiros como para importantes
juristas que, ao longo de suas vidas apoiaram os golpes
de Estado no país, a questão da limitação no tempo de
medidas de exceção era o que estabelecia a distinção
entre um governo autoritário de uma ditadura.
Essa a argumentação pode ser identificada na
sequência dos já referidos textos de Carlos Medeiros
justificadores do Ato Institucional, de 9 de abril de
1964. O discurso era de que se estava preservando a
normalidade institucional, sem romper com a própria
normatividade, e de que apenas se agia com algumas
medidas mais duras, mas limitadas no tempo. No
texto que abre a série, Medeiros elogia a definição
do prazo contido no documento: “Foi cauteloso, neste
particular, o Ato, ao limitar, no tempo máximo de seis
meses, a suspensão de certas garantias constitucionais e legais”.37 De acordo com o jurista, as medidas
restritivas das liberdades individuais e os expurgos que
promovia eram medidas normais e necessárias, tanto
para a preservação da ordem, do funcionamento dos
demais poderes e pela necessidade da consolidação
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da paz.38 No texto seguinte, “O Ato
Institucional e a elaboração legislativa”, de 30 de abril de 1964, a frase
que abre o texto é a definição do
Ato como algo transitório: “O Ato
Institucional, de 9 de abril de 1964,
é uma lei constitucional temporária, cuja vigência, iniciada na sua
data, terminará em 31 de janeiro
de 1966”.39 No texto que encerra a
série, “Seis meses de aplicação do
ato institucional”, de 21 de outubro
de 64, mesmo contendo restrições
à falta de legislação de apoio ao Ato,
Medeiros ainda destaca a provisoriedade das medidas:
[...] o Ato definiu claramente o
seu objetivo, fixando prazos e
estabelecendo limitações, a fim de
livrar as instituições e seus órgãos
daqueles que não souberam ou não
quiseram cumprir os compromissos assumidos perante a nação.
Este aspecto do Ato, que alguns
denunciaram como incompatível e
contraditório com a revolução, foi a
sua mais feliz inspiração.40

Para Medeiros, as medidas que suspendiam direitos
e garantias constitucionais
se faziam necessárias para
o governo restabelecer uma
determinada concepção de
ordem. Todavia, não poderiam se prolongar no tempo,
sob pena de se instituir um
governo regido, não por leis,
mas pelo arbítrio de seus
governantes. Nesse sentido,
a declaração de Medeiros
de que era admirador dos
Estados autoritários, mas não
ditatoriais.41 Uma diferenciação de pouco efeito prático,
porém que, certamente, servia como uma justificativa ou
exculpação para aqueles que
aderiam ao golpismo. Sua
declaração destacava uma
diferença construída, desde
a década de 1930, de que os
regimes autoritários estariam
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baseados na legalidade enquanto as ditaduras
fundamentar-se-iam apenas na vontade do líder.42
Desse modo, nos regimes autoritários, a autoridade
representada pelo chefe do Executivo não se coloca
acima das leis, ao contrário, se apresenta como
defensora da ordem e da legalidade. Definindo-se
como adepto do autoritarismo, tal como definido
no contexto de sua formação, Medeiros elucidava
a tênue distinção desse regime com a ditadura em
entrevista do ano de 1978:
Não sou liberal. Sou pelo Estado forte, ou, segundo a
terminologia moderna, autoritário, mas não ditatorial.
O que chamamos de Estado forte é aquele cuja Constituição faculta ao chefe do governo providências para
conjurar crises e vencer dificuldades. Na ditadura, o
ditador não tem regras e age de acordo com a sua
vontade. É o poder pessoal (...). O Estado autoritário
deve autorizar medidas, mas medidas precisas. Não
pode deixar brechas, senão alarga a exceção.43

A exigência de limitação temporal também explica
o percurso errático e pendular de tantos de nossos
juristas, sejam liberais ou conservadores, quanto ao
respeito ao resultado das eleições. De forma geral, e
com raras exceções,44 a geração de Carlos Medeiros
foi liberal durante a década de 1920, mas aprovou a
derrubada de Washington Luís em 1930; renova seus
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ares liberalizantes durante o processo
constituinte de 1934, contudo, em
1937, se não apoia diretamente o
Estado Novo, não entra em confronto
direto. Durante os anos finais da ditadura varguista, retomam os valores
democráticos com fortes críticas ao
regime. Para aqueles que se mantiveram vivos e atuantes, chega à
adesão à UDN e à chancela ao golpe
de 1964.45 Poucos encarnaram tão
bem esse trajeto quanto Francisco
Campos, porém outros poderiam ser
citados como Vicente Rao, Bilac Pinto
e Pedro Aleixo.
Em comum em seus discursos, a
ideia de que se faz necessário o manejo de determinados instrumentos
jurídicos para “reestabelecer” uma
ordem que parece estar ameaçada
naquele momento por determinados
inimigos – de forma geral os representantes do espectro mais à esquerda da política ou que, de alguma
forma, defendam propostas de cunho
popular. Se jogam às favas todos os
escrúpulos da consciência,46 seja
esta liberal ou não, em nome de uma
correção da rota institucional para
evitar a intromissão de elementos
estranhos a uma determinada concepção de como deveria ser guiada

a política nacional. O golpe de Estado, tal como defendia Medeiros,
seria uma “obra de restauração”
para evitar a destruição do que
seria tradicional no campo político,
social e econômico.47
No caso de 1964, passado
o primeiro momento de apoio
quase incondicional à instalação
do novo regime por parte de
alguns dos principais juristas do
período, estes se deram conta
de que não era possível conviver,
até por uma questão de sobrevivência profissional, com um
governo que limitava e cerceava
sobremaneira o manejo de instrumentos jurídicos com os quais se
fundamentavam o seu exercício
profissional. Estabeleceu-se o que
o jornalista Carlos Chagas denominou como “um choque entre o
espírito da revolução e o espírito
jurídico-político”.48 Esse choque
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só aumentou nos anos subsequentes e acabou por gerar uma
cisão entre os chamados liberais e os conservadores.
Mais do que ninguém, Medeiros era identificado como
pertencente à segunda vertente (conservadores e antiliberais).
Contudo, mesmo uma figura como a dele, envolvida de forma
tão orgânica com a fundação do regime, ao longo dos anos, foi
se afastando e criticando o caminho adotado pelos militares de
cercear os instrumentos jurídicos de atuação advocatícia e de
intensificar os instrumentos legislativos autoritários, mesmo
que ele tivesse, pessoalmente, contribuído para a confecção
dessas normas.
Afastado desde 1969 do papel – seja oficial ou não oficial –
de consultor jurídico da do regime, a partir de 1973, iniciam-se
suas investidas para oferecer saídas institucionais que resguardassem o governo militar, mas que estabelecessem limites
ao que denominava arbítrio. Suas críticas endereçavam-se,
especialmente, ao AI-5, um dos raros instrumentos jurídicos
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da ditadura que não contava com sua contribuição.49 Para ele,
o AI-5 teria acabado “com uma situação constitucional para
levar-nos a uma ditadura”, repetindo a advertência que “uma
situação excepcional sem prazo” seria um absurdo.50
A sua primeira manifestação se deu na forma de uma
conferência pronunciada em agosto de 1973 na Escola Superior
de Guerra com o tema O poder judiciário na conjuntura política
nacional.51 Em razão de seu conteúdo e da importância de seu
emissor, o pronunciamento mereceu destaque na imprensa da
época com a publicação de vários trechos.52 Era a primeira manifestação pública de Medeiros desde o adoecimento do presidente
Costa e Silva, quando três ministros militares tomaram o poder,
impedindo que um civil, o vice-presidente Pedro Aleixo, assumisse a Presidência do país. O instrumento jurídico justificador da
ação foi o AI-12, outro ato institucional da lavra de Medeiros.53
Em 1973, o jurista concentrava suas críticas contra a
Emenda Constitucional nº 1, de 1969, e, em particular, às res-

O golpe de
Estado, tal
como defendia
Medeiros, seria
uma “obra de
restauração”
para evitar a
destruição do que
seria tradicional
no campo
político, social e
econômico
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trições que o AI-5 impunha às competências
do STF na concessão do habeas corpus.
Falando para uma audiência formada majoritariamente por militares, para Medeiros
não haveria razão de ordem doutrinária
para se restringir demasiado o âmbito do
habeas-corpus, quando em jogo a ameaça,
violência ou coação, no que toca a liberdade
de locomoção, por ilegalidade ou abuso de
poder, destacando ainda que, fora do estado
de sítio, o remédio judicial deveria subsistir,
sem atenção à natureza do delito.54
Ao longo dos anos seguintes, até encontrar seu ápice no ano de 1977, as intervenções públicas de Medeiros na forma de
críticas a alguns instrumentos da ditadura se
mantiveram constantes. Por certo, não se
colocava como um opositor, mas sim como
alguém que visava a corrigir os excessos
autoritários do regime. Medeiros passa a
enaltecer as soluções apresentadas naquela
que parecia ser sua obra mais importante,
a Constituição de 1967. Em entrevista para
a imprensa em 1977, concordava que a
simples restauração do texto constitucional
bastaria para implantar o Estado de Direito.55 O fracasso da Carta de 1967, afirmava,
se devia à disputa entre os liberais – que
acusavam a Constituição de ser autoritária
e queriam a volta das premissas de 1946
– e os radicais – que entendiam que a
reconstitucionalização tinha sido prematura
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e lamentavam que o novo sistema
legal não oferecesse suporte para
medidas discricionárias. Para o
jurista, o AI-5 não precisaria ter
sido editado caso se utilizassem os
mecanismos constitucionais previstos na Constituição, ressaltando,
mais uma vez, que o mais grave
problema do referido Ato era não
ter sido limitado temporalmente,
como acontecera com o AI-1 e AI-2.
Medeiros defendia a formação de
um sistema novo que reduzisse o
arbítrio.56 Como sugestão, propunha
a criação de um Conselho de Defesa
do Estado – denominado, por vezes,

como Conselho de Emergência – que teria
a competência de autorizar o Poder Executivo a aplicar determinadas medidas de
salvação nacional, configuradas no corpo
de um Estado de Emergência dentro de
certos limites e por um período determinado.57 Outras manifestações nesse
sentido poderiam ser encontradas, como
sua crítica ao excesso de centralização
por parte do Executivo em prejuízo da
autonomia dos estados,58 e sua atuação
conjunta com o jurista símbolo do liberalismo político, Raymundo Faoro, contra
os decretos do governo que submetiam
a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)
à supervisão do Ministério do Trabalho.59
Todo esse percurso demonstra as
relações complexas, por vezes ambíguas,
dos juristas mais ligados aos regimes autoritários. De início, a adesão incontinenti,
passando pela contribuição prática na
construção do arcabouço jurídico legitimador do novo governo, seguindo-se
por um processo de afastamento gradual
motivado por uma série de fatores que
ainda necessitam serem elucidados.
No caso específico de Carlos Medeiros,
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diferentemente de outros próceres de
nosso pensamento jurídico autoritário,
como Vicente Rao e Francisco Campos,
não se pode negar sua coerência antiliberal ao longo de toda a sua carreira. O
jurista não oscilou entre adesões e traições ao credo liberal. Seu compromisso
era com uma concepção de Estado de
Direito representativa do conservadorismo de nossas elites, fundamentada,
precipuamente, na ideia de ordem,
de afastamento popular do processo
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decisório e na crença de que, para a
defesa dessa ideia, mecanismos de
exceção podem e devem ser utilizados.
Sua crítica, contudo, não era quanto à
natureza dessas medidas, mas quanto
ao seu tempo de atuação, o qual poderia
perverter a organização institucional do
Estado para transformá-lo apenas em
instrumento da vontade daquele que se

garante no poder por meio das armas.
Tratava-se de uma defesa da autoridade, a qual poderia alçar à forma de um
regime autoritário, mas que renegava
sua degeneração em ditadura. Diferenças sutis, que certamente faziam mais
sentido para juristas, mas não evitaram
que em nome do Estado se procedesse
a várias violências.
O autor é doutor em Direito pela Universidade
de Brasília (UnB).
rogeriomadeira@ig.com
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Em ensaio seminal já tornado clássico, publicado
em 1969, intitulado “Cultura e política, 1964-1969”,
reproduzido no livro “O Pai de Família e Outros Ensaios”,
o crítico literário Roberto Schwarz buscou analisar a cena
cultural no Brasil no período posterior ao golpe de 1964. De
acordo com ele, neste período, de modo surpreendente, a
despeito da repressão e da censura em curso, que seriam
exacerbadas com o AI-5 de 1968, a presença cultural da
esquerda não foi liquidada e a sua produção de qualidade
notável, não parou de crescer, se conformando como
dominante no campo artístico. Para Schwarz, embora a
ditadura fosse claramente de direita, haveria uma relativa
hegemonia cultural da esquerda no país, que poderia ser
vista nas livrarias de São Paulo e Rio, cheias de marxismo,
nas estreias teatrais, incrivelmente festivas e febris, às
vezes ameaçadas de invasão policial, na movimentação
estudantil ou nas proclamações do clero avançado. De
maneira geral, nos santuários da cultura burguesa, a
esquerda dá o tom. Esta hegemonia da esquerda seria,
segundo Schwarz, o traço mais visível do panorama
cultural brasileiro entre 1964 e 1969.1
Ainda que atravessando uma conjuntura muito diversa, com diferentes características, atores e cenários,
seria possível partir do ensaio de Roberto Schwarz como
provocação no sentido de refletir sobre a cena cultural
brasileira e suas relações com a política no período que
se seguiu ao golpe parlamentar que depôs a presidenta
Dilma Rousseff (PT), em um processo que se iniciou
em dezembro de 2015, com a aceitação da denúncia
e se concluiu em agosto de 2016. O campo cultural foi
impactado de forma profunda com a chegada de Michel
Temer (PMDB) ao poder. Após tentativa inicial frustrada
de acabar com o Ministério da Cultura, o governo se viu
diante da necessidade de substituir vários dos ministros
que ocuparam a titularidade da pasta, e, desde então,
vem enfrentando tensões frequentes com a cena artística
do país.
Diante da atual conjuntura que se seguiu ao golpe
parlamentar de 2016, como pensar o campo cultural
brasileiro e suas relações com a política?
Em artigo publicado na Folha de São Paulo, intitulado
“Memória de um antissemita”, Mario Sergio Conti, ao
mencionar a conjuntura política que vivemos, constatava
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que, apesar do momento político conturbado, atravessado por uma enorme crise institucional e social, o
campo artístico estaria, de forma geral, em “silêncio”.
Cito o jornalista:
O silêncio prevalece porque foi funda a autodesmoralização
dos líderes derrotados. Não houve isso em 1964. Apesar
do golpe, músicas, romances e filmes críticos foram feitos
nas fuças da ditadura. Até o tempo fechar de vez, no fim de
1968. Agora, os artistas estão quietos. A resposta da arte
ficou mais lenta porque o tempo agora é de desagregação.
Ela não se restringe à política. A desindustrialização, a
financeirização e a desregulamentação assolaram a economia. E a arte virou, cada vez mais, negócio (grifos meus).2

O texto de Conti é um bom ponto de partida para
o início da reflexão que proponho realizar neste ensaio
sobre as relações entre cultura e política no Brasil na
sequência do golpe parlamentar de 2016. Afirmo, desde
já, que aceito, com ressalvas, o argumento de Conti
segundo o qual o tempo agora é de desagregação.
Porém, não posso convergir com o diagnóstico mais
geral de que os artistas estão quietos. Pelo contrário.
Há, no mundo cultural, vozes gritando, movimentos
se organizando, coletivos se movimentando. Basta
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lançar olhar para diversos centros e periferias, cantos
e frestas do país; o que se vê é um ativismo cultural
dinâmico e potente em torno da conformação de diversas esferas públicas subalternas.3 O problema está – e
é precisamente em torno dessa hipótese que procuro
sustentar a conclusão deste ensaio – na ausência
de uma articulação mais efetiva entre esse ativismo
cultural à esquerda e a política institucionalizada em
torno de partidos políticos progressistas, de modo a
fazer com que as pautas, demandas, reivindicações e
agendas defendidas pelos artistas consigam tensionar
e disputar de modo mais efetivo os rumos do país na
esfera pública seletiva.
Porém, antes de chegar à exposição dessa hipótese
em torno da ausência de uma articulação mais efetiva
entre arte e política no Brasil pós-golpe de 2016, é
necessário contrastar a tese do silêncio e afirmar a
presença na cena cultural brasileira de iniciativas e
movimentos progressistas que têm sido impulsionados
em diferentes espaços e campos artísticos, após o golpe
parlamentar de 2016. Para tanto, buscarei construir uma
espécie de cartografia da cena cultural desse período,
com o intuito de identificar tendências e caminhos mais
evidentes na literatura, no cinema e na música, que
afirmam a presença de produções artísticas críticas,
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que vêm buscando impulsionar reflexões diversas sobre
a sociedade brasileira e problematizações de aspectos
vários da conjuntura política do país. Não se tem aqui, por
óbvio, qualquer pretensão de cobrir e esgotar a análise
da dinâmica do cenário cultural brasileiro pós-golpe de
2016. Trata-se, tão somente, de um exercício reflexivo
no sentido de construir um mapeamento que contribua
no sentido de diagnosticar e afirmar presenças na cena
cultural do país.
Desagregação negativa e virtuosa
do campo cultural

Um primeiro aspecto que é fundamental a ser destacado é o de que Conti acerta, parcialmente, ao perceber
que vivemos atualmente em tempos de desagregação.
Assim como os demais campos da vida intelectual, o
campo cultural vem passando, ao longo dos últimos anos,
por processos intensos de especialização e de fragmentação. Se antes havia um diálogo mais acentuado entre
os diferentes campos da produção artística, em décadas
mais recentes tem-se testemunhado uma crescente
particularização e isolamento dessas criações artísticas
em linguagens muito específicas, levando a uma crescente autonomização dos diversos espaços de criação
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cultural. A esses processos se soma a exacerbação do
individualismo e da competitividade neoliberal, cada
vez mais acentuada, que ganha contornos ainda mais
intensos em um momento no qual, como destacado
por Conti, a arte vira cada vez mais um negócio. Essas
transformações estruturais, que transcendem o mundo
artístico per se, mas que nele reverberam com enorme
intensidade, produzem o movimento de desagregação,
apontado por Conti, com todas as consequências daí
advindas para a conformação de lugares comuns que
possibilitem novos encontros, conversas e a construção
de projetos coletivos.
Porém, ainda que essa leitura de Conti sobre a desagregação esteja correta, a análise por ele realizada,
por seu tom demasiadamente pessimista, perde muito
de sua força ao deixar de atentar para o quanto esse
processo também tem de virtuoso. Um dos fenômenos
mais interessantes dos últimos anos no campo artístico
é precisamente um movimento em direção à desagregação, impulsionado, em grande medida, pela democratização da produção da cultura, a partir do aparecimento
de novos sujeitos individuais e coletivos, criadores de
obras artísticas. Não se pode deixar de destacar o papel importante que agências estatais desempenharam
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nesse processo – com a criação, por exemplo, durante os
governo Lula, em especial nas gestões de Gilberto Gil e
Juca Ferreira à frente do Ministério da Cultura, de políticas
públicas específicas e de espaços como os Pontos de
Cultura, além de leis de incentivo em todo o país. Mas
deve-se conferir a segmentos diversos da sociedade
civil o maior crédito no sentido de, mesmo em tempos
de dificuldades e obstáculos vários, terem conseguido
protagonizar ações importantes que impulsionaram a
produção cultural para lugares e sujeitos periféricos,
anteriormente pouco viabilizados.
Nessa direção, é possível pensar que o movimento
de desagregação também esteve diretamente vinculado
à problematização das instâncias e dos lugares outrora
aceitos e consolidados como hegemônicos do campo
artístico, com a consequente descentralização geográfica
e democratização social da produção cultural, tanto no
país quanto nas cidades, impulsionando a pluralização
de sujeitos produtores de cultura. A própria noção de
cultura foi problematizada, ampliada e colocada em cheque nessa dinâmica de transformações, tornando mais
plurais e diversificadas as formas de expressão artística.
Nesse processo de dinamização do campo cultural, a
internet desempenhou um papel fundamental, abrindo
– mediante a utilização de blogs, sites, YouTube, redes
sociais, sistemas de streaming – novos espaços para a
produção e circulação cultural, inclusive possibilitando
o financiamento coletivo, a partir de mecanismos
como o crowdfounding. A partir da mobilização dessas
ferramentas, novas vozes, antes silenciadas na esfera
pública seletiva, puderam aparecer e se expressar, atingindo públicos diversos. E é importante destacar que,
se isso ocorreu do ponto de vista da produção cultural,
o mesmo se deu em relação ao acesso à cultura. Sem
desconsiderar em absoluto a enorme desigualdade ainda
existente no país no que concerne às possibilidades
de se ter acesso a diversas formas de manifestações
culturais, é factível dizer que, se antes, a sua fruição
ficava restrita a círculos muitos restritos, a internet tem
aberto novas possibilidades de se conhecer a produção
cultural, em especial as obras de artistas “alternativos”,
que teriam enormes dificuldades de transitar pela esfera
pública tradicional.
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Silêncio dos artistas? Movimentos e politização
do campo cultural brasileiro

Para além da desagregação, um segundo aspecto que
vale a pena discutir em relação ao texto de Conti diz respeito ao seu diagnóstico acerca do silêncio dos artistas. Essa
interpretação não parece se encaixar – e, de fato, não se
encaixa – com diversos movimentos que têm sido realizados
pela classe artística, impulsionados desde o golpe de 2106,
com o intuito de criticar ações propostas pelo governo Temer.
A ocupação do pátio do Palácio Gustavo Capanema no Rio
de Janeiro, em maio de 2017, conformando o movimento
conhecido como Ocupa MinC, que se espalhou também para
outras cidades do país, evidenciou a capacidade de resistência
de sujeitos individuais e coletivos que conseguiram impedir o
fim do Ministério da Cultura, tal qual defendido pelo governo
Temer assim que tomou posse. Na esteira das ocupações
e das críticas surgidas às ações deste governo em relação
à cultura, foram constituídos, ao longo dos últimos meses,
vários coletivos e grupos culturais, compostos por artistas
diversos, como Movimento 342 Agora. Ainda que sem poder
real de transformação, os gritos Fora Temer e Lula Livre,
entoados em milhares de shows e apresentações culturais
pelo país, com o apoio dos artistas no palco, vêm tendo um
papel simbólico no sentido de contribuírem para reforçar e
consolidar os péssimos índices de aprovação de um governo
cada vez mais impopular.
Nessas ações de resistência da cena cultural no país, há
que se chamar a atenção para outros acontecimentos que
evidenciam enfrentamentos vários dos artistas com o governo
que ascendeu ao poder após o golpe de 2016. Um dos momentos de maior relevância nesse sentido foi o discurso contra o
governo Temer proferido em 2017 pelo escritor Raduan Nassar,
quando da entrega a ele do Prêmio Camões, seguido de uma
resposta desastrosa do então ministro da Cultura, Roberto
Freire (PPS), que gerou ampla repercussão. Outras ações no
campo cultural também ganharam destaque, a exemplo do
desfile realizado em 2018 pela escola de samba Paraíso do
Tuiuti, que abordou a questão da escravidão, o desmonte da
CLT e fez críticas abertas ao governo Temer. Ainda no carnaval, várias foram as manifestações que tomaram as ruas
das cidades do país em 2017 e 2018, com diversos blocos
fazendo protestos bem-humorados contra o presidente e seu
governo. Somam-se a essas iniciativas de resistência durante
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o carnaval, ações pontuais que contrastam com a interpretação do silêncio dos artistas, a exemplo das manifestações
de José Celso Martinez Correa que ocorreram em defesa do
Teatro Oficina, na remontagem, em nova versão, da peça “O
Rei da Vela”, de Oswald de Andrade, encenada originalmente
em 1967, que é retomada em um novo contexto de retração
democrática. Suas críticas, embora direcionadas contra Silvio
Santos – que busca apropriar-se do terreno utilizado pelo
grupo –, ganhou contornos políticos muito evidentes; ou até
mesmo os atos públicos realizados pelos servidores do Theatro
Municipal do Rio de Janeiro, com apresentações do coro, do
balé e da Orquestra Sinfônica, contra o governo estadual em
decorrência dos atrasos salariais, mas que também assumiram
uma dimensão de oposição política muito explícita ao descaso
com a cultura que vem ocorrendo no país.
Para reforçar a divergência em relação a essa interpretação acerca do “silêncio dos artistas”, é importante ressaltar
o quanto a cena cultural brasileira se vê hoje profundamente
atravessada por um processo intenso de politização. Politização
esta que ocorre tanto à direita quanto à esquerda. Em relação
a esse aspecto, é importante contrastar a hegemonia do cam-
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po cultural pela esquerda no final dos anos 1960 – descrita
por Roberto Schwarz em seu ensaio sobre cultura e política
naquele contexto –, com a conjuntura atual, na qual a direita
tem mostrado uma participação cada vez mais ativa na esfera
pública cultural. Não se trata apenas da intervenção mais destacada de intelectuais liberais no debate público – a exemplo
de Gustavo Franco, Marcos Lisboa, Armínio Fraga e Samuel
Pessoa – que ganharam ainda maior destaque na imprensa
com as críticas às políticas desenvolvimentistas levadas à
frente pelos governos do PT, em especial por Dilma Rousseff
– explicitadas em livros como “Anatomia de um desastre”,
de Claudia Safatle, João Borges e Ribamar Oliveira (2016)
e “Como matar a borboleta azul”, de Monica Baumgarten
de Bolle (2016) –, mas da participação mais destacada de
intelectuais, portadores de uma retórica mais virulenta, que
se assumem abertamente de direita como Olavo de Carvalho,
Reinaldo Azevedo, Luiz Felipe Pondé, Rodrigo Constantino,
Guilherme Fiuza, Marco Antonio Villa, Denis Lerrer Rosenfield,
Diogo Mainardi, Rachel Sheherazade e Leandro Narloch.4
A presença desses intelectuais na esfera pública cultural se
faz não apenas com a publicação de suas colunas em jornais de
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grande circulação do país, mas também na consolidação de um
nicho específico do mercado editorial, que tem se expandido
significativamente. Se Roberto Schwarz constatava que no
final dos anos 1960 as livrarias de São Paulo e Rio estavam
cheias de marxismo; hoje, basta entrar em qualquer livraria
brasileira que se perceberá a presença nas prateleiras de um
tipo de literatura abertamente de direita, com lugar de destaque para livros como como “O Mínimo que você Precisa para
não ser um Idiota” (Olavo de Carvalho), “O País dos Petralhas”
e “Objeções de um Rottweiler Amoroso” (Reinaldo Azevedo),
“Esquerda Caviar, Privatize Já!” e “Contra a Maré Vermelha”
(Rodrigo Constantino), “Lula é Minha Anta” (Diogo Mainardi),
“O Brasil tem cura” (Rachel Sheherazade), “Não é a Mamãe” e
“Que horas ela vai?” (Guilherme Fiuza), “Guia do Politicamente
Incorreto da História do Brasil” (Leandro Narloch), “Pare de
Acreditar no Governo” (Bruno Garschagen), “O Mito do Governo
Grátis” (Paulo Rabello de Castro) e “A corrupção da inteligência:
intelectuais e poder no Brasil” (Flávio Gordon).
Há que se destacar também a expansão no mercado
editorial de um tipo de literatura, mais diretamente associada
à direita, que vem crescendo ao longo dos últimos anos no
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Brasil, sob o impulso da Operação Lava-Jato. Exemplares
nesse sentido são livros como “Lava-Jato. O juiz Sergio
Moro e os bastidores da operação que abalou o Brasil”, de
Vladmir Neto (2016), “Polícia Federal. A lei é para todos”, de
Ana Maria Santos e Carlos Graieb (2017), “O jogo sujo da
corrupção”, de Luiz Flávio Gomes (2017) e “Petroladrões: 3
anos da Operação Lava-Jato”, de Ivo Patarra (2017). Ainda
que essas obras, pelo menos retoricamente, se proponham
o desafio de analisar os processos de combate à corrupção
no país levados à frente pela Operação Lava-Jato, elas acabam por assumir como perspectiva central a denúncia da
experiência da esquerda no poder, como se os anos petistas
fossem aqueles que inauguraram e tornaram estruturais
os problemas éticos enfrentados no Brasil.
Além dessa presença evidente desses intelectuais de
direita na esfera pública cultural, é claramente perceptível
um deslocamento cada vez mais significativo das agendas
de movimentos sociais de direita no Brasil – em especial, do
Movimento Brasil Livre (MBL) – da pauta contra a corrupção
– retórica mobilizada para impulsionar a classe média na
oposição ao governo Dilma Rousseff – para uma agenda
mais moralista, direcionada ao campo dos valores, no qual
a dimensão da cultura passa a assumir um papel central.
Se ações nesse sentido já ganharam destaque em
iniciativas que esses grupos realizaram em torno de um
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movimento como a chamada Escola Sem Partido – que, a
pretexto de combater a “ideologização” do espaço escolar,
busca, ao fim e ao cabo, silenciar o pensamento crítico nas
salas de aula –, bem como na organização de protestos
contra a presença da filósofa Judith Butler no Brasil para
uma palestra em São Paulo e nas ameaças direcionadas à
editora da Boitempo, Ivana Jinkings, pelo lançamento de
uma coleção de livros infantis sobre a obra de Marx, elas ganharam ainda maior visibilidade nos embates realizados por
militantes e apoiadores desses grupos contra exposições
e performances acusadas de fazerem apologia à pedofilia,
como ocorreu em Porto Alegre, no Santander Cultural, com
a exposição Queermuseu: Cartografias da diferença na arte
brasileira; e em São Paulo, com a performance “La Bête”,
de Wagner Schwartz, na abertura do 35º Panorama da Arte
Brasileira, no Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM).
Em consonância a esses acontecimentos, houve também a
repressão em Brasília contra Maikon K por sua performance
em frente ao Museu Nacional da República, intitulada DNA
de DAN, no qual o artista aparecia nu dentro de uma bolha
de plástico; assim como a autocensura do Museu de Arte
de São Paulo (MASP), que proibiu a entrada de menores
de 18 anos, mesmo acompanhados dos pais, na exposição
História das Sexualidades. Soma-se a essas censuras em
exposições e performances, aquela que ocorreu contra a
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atriz travesti Renata Carvalho, que interpretou Jesus
Cristo na peça teatral “O Evangelho segundo Jesus,
rainha do céu”, proibida em Jundiaí por ordem judicial.
Porém, mesmo diante dessas situações de censura
e repressão, o que se verificou em sequência não foi um
silêncio dos artistas, mas, pelo contrário, uma intensa
mobilização e movimentos de resistência. O MAM, por
exemplo, se colocou publicamente contra a censura
ao espetáculo “La Bête”, ao passo que o MASP, após
várias manifestações, reverteu sua posição em relação
às restrições para a exposição História das Sexualidades.
De outra parte, os três artistas que foram alvos mais
diretos da censura e da repressão – Wagner Schwartz,
Maikon K e Renata Carvalho – se juntaram para montar
um espetáculo chamado “Domínio Público”, recentemente representado no Festival de Teatro de Curitiba.
Já a exposição Queermuseu: Cartografias da diferença
na arte brasileira, que havia sido proibida em Curitiba,
assim como no Rio de Janeiro, após veto do prefeito da
cidade, Marcelo Crivella (PRB) para a sua montagem no
Museu de Arte do Rio (MAR), será finalmente exposta
após uma ampla e bem-sucedida campanha de financiamento coletivo, que contou com um leilão intitulado
“Queremos Queer”, com obras doadas por vários artistas
e uma atividade cultural no Parque Lage, com um show
de Caetano Veloso.
Da mesma forma que o campo cultural brasileiro se
politizou à direita na conjuntura que se seguiu ao golpe
de 2016, o mesmo ocorreu em relação à esquerda. As
disputas principais estiveram, prioritariamente, associadas a embates relacionados ao lugar de fala na produção
da cultura, que ganhou novos contornos nos debates que
seguiram à publicação, em 2017, do livro de Francisco
Bosco, “A vítima tem sempre a razão? Lutas identitárias
e o novo espaço público brasileiro” (Editora Todavia).
Exemplar dessa tensão foi a resenha crítica dessa obra,
feita por Manoela Miklos, para a edição impressa da
revista Quatro Cinco Um (Edição 07), em texto intitulado “O crepúsculo do esquerdomacho”, posteriormente
respondida por Bosco em artigo publicado na edição eletrônica da mesma revista, com o título “Aos argumentos,
cidadãos”. Merece também destaque o lançamento de
dois livros importante de Djamila Ribeiro – “O que é o
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lugar de fala” (2017) e “Quem tem medo do feminismo negro”
(2018) –, que também impulsionaram debates importantes
sobre essa temática.
Não se trata aqui de expor os pontos defendidos por
Bosco, Miklos e Ribeiro, e nem de entrar no mérito dos posicionamentos de cada um, mas apenas chamar a atenção
para o fato do quanto essa tensão em torno do lugar de fala
tem reverberado com intensidade na cena cultural brasileira,
podendo ser também observada nas reações de setores do
movimento negro ao filme sobre a escravidão, “Vazante”, de
Daniela Thomas, após sua exibição no Festival de Brasília de
2017 e nas objeções realizadas pela escolha da atriz Fabiana
Cozza para interpretar Dona Ivone Lara em um musical, por ser
“branca demais”, assim como nas críticas protagonizadas por
grupos da comunidade trans à peça “Gisberta”, protagonizada
pelo ator Luis Lobianco, que interpreta uma transexual.
Essa politização da esfera pública cultural à esquerda
também acabou por reverberar nas universidades brasileiras,
sobretudo após a ameaça realizada pelo ministro da Educação,
Mendonça Filho, ao professor Luiz Felipe Miguel, da Universidade de Brasília (UNB), pelo oferecimento de uma disciplina
intitulada “O golpe de 2016 e o futuro da democracia no Brasil”.
A reação imediata foi a organização, por parte de diferentes
professores, de diversos cursos pelas universidades do país
voltados para discutir o golpe parlamentar de 2016. Para além
desse acontecimento, é perceptível ao longo dos últimos
anos uma crescente politização da produção acadêmica das
ciências humanas, que têm assistindo uma espécie de retorno
às análises de conjuntura, ancoradas em interpretações sobre
o Brasil, que em uma forma mais ensaística, têm procurado
compreender os avanços, limites e dilemas da democracia
no país. Esse movimento de retorno à conjuntura – que se
iniciou em anos anteriores, mas ganhou novos impulsos nos
últimos tempos5 – pode ser verificado em livros coletivos
que buscaram compreender e denunciar o golpe de 2016, a
exemplo de “Por que gritamos golpe” (2016) e “A resistência
ao golpe” (2016), mas, sobretudo, em obras mais densas
analiticamente, a exemplo dos trabalhos de Leonardo Avritzer,
“Impasses da Democracia no Brasil” (2016); Jessé Souza, “A
Radiografia do Golpe” (2016) e “Elite do atraso” (2017); Tales
Ab’Saber, “Lulismo, carisma pop e cultura anticrítica” (2016);
Ruy Fausto, “Caminhos da esquerda” (2017); José Maurício
Domingues, “Esquerda. Crise e futuro” (2017); Wanderley
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Guilherme dos Santos, “A democracia impedida” (2017); Luiz
Felipe Miguel e Flávia Biroli, “Encruzilhadas da democracia”
(2017); Renato Janine Ribeiro, “A boa política. Ensaios sobre a
democracia na era da internet” (2017); Marcia Tiburi, “Ridículo
político” (2017); Vladimir Safatle, “Só mais um esforço” (2017);
Maria Rita Kehl, “Bovarismo brasileiro. Ensaios” (2018); Laura
Carvalho, “Valsa brasileira” (2018); e André Singer, “O lulismo
em crise” (2018).
Esboço de uma cartografia de presenças

Para além desse movimento de politização testemunhado
na esfera pública cultural, se faz necessário o exercício de
construção de uma pequena cartografia de obras artísticas
que têm sido produzidas desde o golpe de 2016, no sentido
de afirmar a presença de uma cultura crítica em um contexto
de intensas mudanças. Não dedicarei a atenção às produções
hegemônicas da indústria cultural, orientadas prioritariamente
para o entretenimento – como best-sellers na literatura, filmes
mais vistos no cinema e músicas mais tocadas nas rádios e
plataformas digitais –, pois elas demandariam uma abordagem
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muito específica, a partir de uma perspectiva analítica diversa.
Concentrarei a minha atenção em produções artísticas mais
vocacionadas para uma abordagem crítica da realidade brasileira, dividindo-as em três grandes campos, inclusive aqueles
mencionados por Conti em seu texto, a saber: literatura,
cinema e música. O mapeamento aqui esboçado serve apenas
como uma tentativa de percepção de diferentes manifestações
artísticas que, implícita ou explicitamente, vêm interpelando,
inquirindo e problematizando a crise no tempo presente, se
colocando em direção contrária à onda conservadora que
assola o país e dialogando com questões, pautas e demandas
que têm ganhado cada vez mais espaço neste Brasil em transe
pós-golpe de 2016.
No campo literário, é notável o impulso ou a concretização,
entre 2016 e 2018, de diversas iniciativas individuais ou
coletivas que têm contribuído para a conformação de um
pensamento crítico no país. A valorização da “literatura
periférica” em um contexto marcado pelo fortalecimento do
conservadorismo evidencia esforços orientados no sentido
de se contrapor a processos de exclusão que tenderam a se
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exacerbar desde o golpe de 2016. Com o termo generalista de
literatura periférica, quero me referir mais especificamente a
um tipo de produção literária que busca valorizar segmentos
historicamente excluídos do campo literário hegemônico, a
exemplo dos negros e das mulheres. O próprio fato de as
últimas três edições anuais do maior evento literário que
acontece no país – a Feira Literária Internacional de Paraty
(FLIP) – terem como homenageados escritores como Ana
Cristina Cesar, Lima Barreto e Hilda Hilst, com uma participação
cada vez mais significativa de autores antes excluídos dos
circuitos literários tradicionais – é evidente que uma agenda
de resistência tem, gradativamente, se afirmando no campo
literário, sem que isso signifique uma subsunção completa da
estética literária à política.
A esse movimento se soma a organização de eventos
importantes, como o Primeiro Encontro Nacional do Mulherio
das Letras, que ocorreu em outubro de 2017, em João Pessoa,
iniciativa voltada para a valorização da literatura produzida por
mulheres, em consonância com a organização de diversos
círculos de leitura de mulheres lendo mulheres espalhados
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por diferentes cidades pelo país. Há que se destacar também
nesse movimento a conformação de diversos festivais literários
nas periferias do país e das cidades, do qual a Feira Literária
das Periferias (FLUP), que ocorreu no Morro do Vidigal em 2017,
homenageando o dramaturgo Oduvaldo Viana Filho, o Vianinha,
talvez seja o exemplar mais destacado, além do destaque que
vêm ganhado editoras independentes e alternativas ao grande
mercado, a exemplo da Editora Malê, voltada prioritariamente
para a publicação de escritoras e escritores negros. Todas
essas iniciativas – somadas a ações como a inclusão em 2018
do álbum “Sobrevivendo no Inferno” (1997), dos Racionais
MC’s, na lista de leituras obrigatórias na categoria Poesia
para o vestibular da UNICAMP – contribuem no sentido de
se lançar novos olhares para a literatura periférica, o que, ao
lado dos méritos propriamente literários, explica a projeção
recente alcançada por uma escritora como Conceição Evaristo
– vencedora do Prêmio da revista Bravo! na categoria Destaque
de 2017 e que anunciou o lançamento de sua candidatura à
Academia Brasileira de Letras (ABL), contando com amplo
apoio de diversos setores –, a valorização da literatura de
Carolina de Jesus – especialmente do seu potente “Quarto de
despejo – Diário de uma favelada” – e do destaque recebido
pelo jovem escritor morador de favela, Geovani Martins, no
lançamento pela Companhia das Letras em 2018 do livro “O
sol na cabeça”.
Os debates que se seguiram a uma reportagem publicada
pelo Segundo Caderno, do jornal O Globo, em outubro de 2016,
que abordava a presença de personagens gays em romances
lançados no país naquele ano – em especial, “Homens elegantes”, de Samir Machado; “Simpatia pelo demônio”, de Bernardo
Carvalho; “O amor dos homens avulsos”, de Victor Heringer;
“Meia-noite e vinte”, de Daniel Galera; e “O tribunal de quinta-feira”, de Michel Laub – são também exemplares do quanto as
discussões sobre temáticas relacionadas à literatura periférica
– não apenas no que diz respeito àqueles que escrevem, mas
também aos personagens majoritariamente retratados nos
romances – se impuseram na esfera pública do país.
Um dos romances que ganharam maior repercussão no
Brasil desde o golpe de 2016 foi “A Resistência”, de Julián
Fuks, não apenas pelas qualidades intrinsecamente literárias
do livro – que fizeram com que o autor fosse laureado com os
mais destacados prêmios de literatura, como o Prêmio Jabuti
(2016), o Prêmio Oceanos (2016) e o Prêmio José Saramago
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(2017) –, mas também pelo fato dessa obra trazer à tona
uma série de temáticas – a exemplo das continuidades da
ditadura com a democracia – que dialogam de forma profunda
com movimentos de resistência que vêm tendo lugar na atual
conjuntura política. O próprio discurso de Fuks, quando da cerimônia de premiação do Jabuti, é ilustrativo nesse sentido. A
reflexão sobre a ditadura e a resistência também está presente
no livro de Maria Valéria Rezende, “Outros cantos”, vencedora
do Prêmio São Paulo de Literatura de 2017; no excelente “Noite
dentro da noite” (2017), de Joca Reiners Terron; assim como
em um dos lançamentos de maior repercussão no campo
literário em 2017, o primeiro volume da trilogia da obra “A noite
de espera”, de Milton Hatoum. E ainda no que concerne às
iniciativas de resistência, deve-se registrar ações orientadas no
sentido de chamar a atenção e denunciar a situação precária
vivida pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ),
a exemplo da aula inaugural do Instituto de Letras, proferida
por Silviano Santiago sobre o seu premiado livro “Machado”
(2016) e da realização do encontro naquela universidade da
Associação Brasileira de Literatura Comparada (ABRALIC).
Muitos dos romances que chegaram ao mercado editorial
em 2017 e 2018, ainda que não dialogando de forma explícita
com a política – como é o caso, por exemplo, de um livro como
o de Cristóvão Tezza, “A tirania do amor” (2018) – se mostraram muito sensíveis às transformações que vêm tendo curso
na sociedade brasileira no tempo presente. Um livro como
“Meia-noite e vinte” (2017), de Daniel Galera, por exemplo,
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aborda as insatisfações, as desilusões e os desconfortos de
uma geração de jovens no final dos anos 1990 e 2000, que
testemunha diversas mudanças culturais e político-sociais
no Brasil no tempo presente, tendo como pano de fundo as
manifestações de junho de 2013. A polarização política e
social vivida pelo país, com a consequente exacerbação do
clima de ódio e de intolerância, que tem nas redes sociais seu
principal veículo de manifestação, é destrinchada, a partir de
um prisma muito particular, por Michel Laub, em “O tribunal da
quinta-feira” (2016). As transformações da indústria cultural,
cada vez mais mercantilizada, e o esfacelamento do campo
cultural em tempos recentes, aparecem com tintas singulares
no romance de Fernanda Torres, “A glória e seu cortejo de
horrores” (2017). As tensões sociais vividas por setores da
classe média, que ganharam novas dimensões e contornos
nos últimos anos, recebem destaque em um livro como “Acre”
(2017), de Lucrécia Zappi. E, ainda que de forma implícita e
metafórica, características muito manifestas da sociedade
brasileira, exacerbadas neste contexto de crise política e social
– a saber, a exclusão social e a violência –, aparecem, a partir
de prismas diversos, nas obras recentes de escritores como
Luiz Ruffato, “Inferno provisório” (reeditado em 2016); Evandro
Affonso Ferreira, “Nunca houve tanto fim como agora” (2017);
Carlos Eduardo Pereira, “Enquanto os dentes” (2017); e Ana
Paula Maia, “Assim na terra como embaixo da terra” (2017).
Assim como ocorre na literatura, o cineastas brasileiros
têm produzido uma série de obras que dialogam de forma
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direta com a conjuntura política do país ou que abordam
temáticas que dizem respeito às mudanças sociais que vêm
tendo curso na sociedade brasileira ao longo dos últimos
anos. Se, de um lado, tem-se testemunhado o lançamento
de filmes que inquirem a conjuntura política a partir de uma
perspectiva mais conservadora – do que são exemplares obras
como “Polícia Federal. A lei é para todos” (2017), de Marcelo
Antunez e “Real. O plano por trás da história” (2017), de Rodrigo Bettencourt –, de outro, têm sido lançadas produções
que buscam se contrapor à visão hegemônica da crise política
brasileira, construída pela grande mídia, do que é exemplar o
documentário “O Processo” (2018), de Maria Augusta Ramos,
que acompanha as movimentações que resultaram no golpe
parlamentar de 2016.
Da mesma forma que as demais áreas do campo cultural,
a cena cinematográfica, desde o golpe de 2016, tem sido
atravessada por um processo intenso de polarização política,
à esquerda e à direita. Essa politização pôde ser vislumbrada
em diversos episódios recentes, a exemplo das manifestações
contrárias ao impeachment de Dilma Rousseff, realizadas pela
equipe do filme “Aquarius” (2016), de Kleber Mendonça Filho;
na estreia do filme no Festival de Cannes, em 2016; bem como
a polêmica que se seguiu à não indicação desse filme como
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representante brasileiro na disputa pelo Oscar, preterido pela
obra de David Schurmann, “Pequeno Segredo” (2016); das
brigas que ocorreram quando da mostra do documentário
sobre o filósofo conservador Olavo de Carvalho, “O jardim das
aflições” (2017), de Josias Teófilo, na Universidade Federal
de Pernambuco (UFPE) e nos festivais de cinema de Recife e
Brasília; além das manifestações contrárias ao golpe de 2016
que ocorreram na sequência da exibição do documentário
“O Processo”, após sua mostra no Panorama do 68º Festival
Internacional de Berlim deste ano. Seria possível ainda inserir
nessa discussão as polêmicas impulsionadas pelo lançamento
recente na Netflix da série “O mecanismo” (2018), do diretor
de “Tropa de Elite”, José Padilha, que provocaram um intenso
debate na imprensa e nas redes sociais.
Ao longo dos últimos anos, o cinema brasileiro mais
progressista tem produzido uma série de obras, que vêm
perscrutando aspectos diversos da realidade de um país em
crise política e social. Os filmes de Kleber Mendonça Filho, “O
Som ao Redor” (2013) e o já mencionado “Aquarius”, lançado
em 2016, são exemplares no sentido de trazer à tona uma série
de tensões que atravessam uma sociedade profundamente
marcada pela desigualdade social, aspecto esse também visível
em outras obras cinematográficas produzidas pouco antes do

I N S I G H T

temas
vinculados
ao feminismo
tEm invadido
territOrios
antes pouco
visitados,
a exemplo
da mUsica
sertaneja

golpe de 2016, a exemplo dos filmes “Que horas ela volta?”
(2015), de Anna Muylaert e “Casa Grande” (2015), de Fellipe
Gamarano Barbosa. A desigualdade social e seus impactos
sobre os marginalizados da sociedade também aparecem com
força em documentários que misturam, de forma potente,
ficção e realidade, como a produção dirigida por Eliane Caffé,
“Era o Hotel Cambridge” (2016), uma criação coletiva da Frente
de Luta por Moradia (FLM), do Grupo Refugiados e Imigrantes
Sem Teto (GRIST) e da Escola da Cidade, que aborda os dramas
de brasileiros e estrangeiros refugiados sem moradia, que dividem um velho edifício abandonado no centro de São Paulo, e o
filme-ficção “Baronesa”, de Juliana Antunes (2018).
Temáticas que vêm recebendo cada vez mais atenção
na esfera pública, em decorrência da pressão de segmentos
historicamente excluídos, como mulheres, negros e grupos
LGBTT, também ganharam espaço e visibilidade no cinema
nacional, como se verifica em filmes como “Corpo Elétrico”
(2017), de Marcelo Caetano; “Como nossos pais” (2017),
de Laís Bodanzky; e “Paraíso perdido” (2018), de Monique
Gardenberg. Há que se destacar também o lançamento, nesta
conjuntura de crise política e social, de filmes históricos, que
trazem à tona dimensões da sociabilidade violenta e racista
do passado brasileiro, que, de maneiras diversas, persistem
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no tempo presente, do que são exemplares obras cinematográficas, como “Joaquim” (2017), de Marcelo Gomes, e
“Vazante” (2017), de Daniela Thomas. O olhar histórico e a
possibilidade de reflexão sobre continuidades e rupturas na
sociedade brasileira se fazem, do mesmo modo, presentes em
um documentário como “No intenso agora” (2017), de João
Moreira Salles, que abre, inclusive, caminhos vários para se
pensar nas relações e paralelos entre as manifestações que
tomaram o mundo no final dos anos 1960 – em especial, o
1968 francês – com as manifestações de junho de 2013 e
seus desdobramentos políticos.
Assim como a literatura e o cinema, a cena musical brasileira também vem testemunhando movimentos e iniciativas
importantes impulsionadas desde o golpe de 2016. Se a
politização à direita também chegou com força nesse espaço
– o cantor Lobão, que lançou em 2017 o “Guia politicamente
incorreto dos anos 80 pelo Rock”, talvez seja o exemplar mais
evidente nesse sentido –, esse processo também se deu à
esquerda, sobretudo com o destaque que vem ganhando
várias vozes periféricas e antes excluídas da esfera pública
tradicional, que, com seus corpos, vestimentas e canções,
vêm trazendo para a cena musical brasileira aspectos, visões
de mundo e dimensões historicamente silenciadas. Artistas
diversos como Karol Konka, Johnny Hooker, Pablo Vittar,
Liniker, Rincon Sapiência, Luedji Luna, Jaloo e Linn da Quebrada, e grupos como BaianaSystem, As Bahias e a Cozinha
Mineira, além de cantores com outros vieses como Mano
Brown, Emicida, BNegão e Criolo, têm contribuído – ao lado
de artistas historicamente consagrados, que ganharam nova
projeção recente, como Elza Soares, especialmente após a
gravação do seu disco “Mulher do fim do mundo” (2015) e de
seu novo álbum, “Deus é mulher” (2018) – para que sujeitos e
temáticas outrora secundarizadas ganhassem projeção, impulsionando movimentos de resistência de grupos excluídos em
um contexto de avanço do conservadorismo. Nesse sentido,
é interessante perceber de que maneira debates e temas
vinculados ao feminismo têm até mesmo, gradativamente,
invadido territórios antes pouco visitados, a exemplo da música
sertaneja, ensejando, por conseguinte, debates diversos no
campo musical, a exemplo do que ocorreu no final de 2017,
com o lançamento do clipe “Vai Malandra”, da cantora Anitta,
e o debate que se seguiu a ele nas redes sociais sobre seu
caráter machista ou feminista.
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Outro movimento que merece ser destacado diz
respeito a uma espécie de retorno – ainda que o termo
seja demasiadamente forçado – de músicos que se destacaram na luta contra a ditadura para uma participação
mais destacada na esfera pública. Isso é muito evidente
com Caetano Veloso, por exemplo, que embora nunca
tenha se furtado em participar da discussão de questões
políticas, tem se posicionado com muita frequência publicamente, criticando o governo Temer e se envolvendo em
movimentos – a exemplo do já mencionado 342 Agora!
– e atos, como o show que realizou no final de 2017 em
comemoração aos vinte anos do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), ao lado de Guilherme Boulos.
Chico Buarque também tem se mostrado presente em
vários atos políticos desde o acirramento da crise política
que resultou no golpe de 2016 – desde as manifestações
contra o impeachment naquele ano, passando pela inauguração, ao lado de Lula, no início de 2017, do campo Dr.
Sócrates, na escola Florestan Fernandes, do Movimento
dos Trabalhadores Sem Terra (MST), até os grandes
atos em protesto contra o assassinato da vereadora do
PSOL, Marielle Franco, as atividades em defesa de uma

130

INTELIGÊNCIA

frente única da esquerda contra o avanço do fascismo,
que ocorreu no Circo Voador, e o Festival Lula Livre, que
ocorreu em frente aos Arcos da Lapa, quando cantou junto
com Gilberto Gil a simbólica canção “Cálice” –, além de
ter gravado seu último disco, “Caravanas” (2017), com
músicas que refletem com fineza a crise social vivida
pelo país, com destaque para “As caravanas”, tendo
seus shows se transformado em espaços importantes
de manifestação contra o governo Temer. Outros músicos
poderiam aqui ser destacados, a exemplo de João Bosco,
que em 2017 lançou seu novo disco intitulado “Mano
que zuera”, que traz várias canções que abordam a crise
política e social atravessada pelo país.
Concluo mencionando o clipe “Manifestação”, produzido pela Anistia Internacional e lançado em 2018 em
comemoração ao aniversário da Declaração Universal
dos Direitos Humanos. Contando com a presença de
músicos de diferentes gerações como Chico Buarque,
Chico Cesar, Criolo, Ludmila, BaianaSystem e As Bahias,
ao lado de atrizes como Fernanda Montenegro, Camila
Pitanga e Leticia Sabatela, o clipe, ainda que não seja
exclusivamente ligado à conjuntura mais imediata, expli-
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cita em uma canção-manifesto, de forma forte e poética,
esse movimento de resistência em um contexto pós-golpe
marcado pelo desrespeito e desvalorização das agendas
associadas aos direitos humanos.
Cultura e política: diálogos e entrelaçamentos
necessários

Ao longo deste ensaio, busquei refletir sobre as relações entre cultura e política no Brasil no período que se
sucedeu ao golpe de 2016, com o intuito de discutir os
aspectos negativos e virtuosos da desagregação recente
do campo cultural brasileiro e problematizar o diagnóstico
apontando por Mario Sergio Conti em seu artigo na Folha
de S. Paulo em relação ao silêncio dos artistas. O objetivo
principal, nesse sentido, foi o de afirmar presenças na cena
cultural brasileira, com fortes traços de resistências plurais
e heterogêneas, a partir da construção de uma cartografia,
ainda que parcial, orientada para o mapeamento de ações,
iniciativas e produções artísticas entre 2016 e 2018 nos
campos da literatura, do cinema e da música.
Muitas das presenças no campo cultural afirmadas
neste texto devem ser interpretadas apenas como manifestações mais visíveis, pontas mais evidentes, de movimentos culturais periféricos que vêm sendo impulsionados
na sociedade brasileira, mas que não conseguem se projetar e encontrar espaços efetivos na esfera pública seletiva.
A despeito de não lograrem a visibilidade necessária, é
fundamental afirmar a existência de vários indivíduos,
grupos e coletivos que produzem culturas nas periferias
do país e das cidades, conformando aquilo que venho
chamando de esferas públicas subalternas. O caráter
historicamente seletivo da esfera pública no país dificulta
a projeção das escritas, imagens e sons produzidos nessas
esferas públicas subalternas. Ainda que a internet abra
espaços importantes e ainda que exista a possibilidade
de explorar algumas frestas na esfera pública tradicional,
de modo geral, a sua seletividade estrutural permanece
sendo um impedimento para que vozes das resistências
encontrem lugares para serem escutadas.
Na atual crise política vivida pelo país, é imperativo
refletir de que maneira essas movimentações culturais que
vêm ocorrendo fora ou perifericamente à esfera pública
tradicional podem se encontrar e contribuir, de forma mais
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efetiva, no sentido de enfrentar o cenário de conservadorismo
intensificado desde o golpe de 2016. Ou dito de outra forma,
é necessário pensar de que forma cultura e política podem
se articular de modo mais orgânico, sem que isso implique
uma submissão das manifestações culturais à dimensão da
política. Como destacado na introdução deste ensaio, creio
ser possível sugerir a necessidade de uma articulação mais
efetiva entre o ativismo cultural aqui destacado e a política
institucionalizada, organizada em torno de partidos políticos
progressistas, de modo a fazer com que as pautas, demandas,
reivindicações e agendas defendidas pelos artistas consigam
tensionar e disputar de modo mais efetivo os rumos do país
na esfera pública seletiva.
Esse diálogo entre cultura e política enfrenta dificuldades
várias, especialmente como decorrência da profunda crise vivenciada pelos partidos de esquerda, com destaque para o PT.
Se é possível fazer um paralelo, ainda que forçado, com o texto
de Schwarz, naquela conjuntura entre 1964 e 1969, o principal
partido da esquerda brasileira – o Partido Comunista Brasileiro
(PCB) – também atravessava uma crise de enorme magnitude,
tanto como decorrência da repressão sofrida pela ditadura
quanto das intensas críticas que sofria por parte da esquerda,
haja vista sua estratégia na conjuntura que resultou no golpe
de 1964. No atual cenário político, os partidos de esquerda,
em geral, também atravessam uma crise estrutural profunda,
que resultou em um afastamento significativo de setores do
mundo cultural. Reconstruir essas pontes, ampliar os diálogos,
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reconectar agendas – sem que isso resulte, repito, em uma
subsunção da arte à política – pode ser um dos principais
caminhos para a resistência, para a revitalização das forças
progressistas e para um enfrentamento mais significativo ao
setores conservadores, que têm se posicionado de forma cada
vez mais radical, animados pela conjuntura política aberta pelo
golpe parlamentar de 2016.
O autor é professor do Departamento de História da Universidade Federal
de Juiz de Fora (UFJF).
coordena.ppghis.ufjf@gmail.com
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Meu fascínio pela Argentina aumentou muito desde a última vez que lá estive, com minha mulher, Lourdes Barbosa, em
julho de 2017. Visitando os sebos de Buenos Aires, encontrei
“Soy Roca”. É um livro excepcional. De leitura agradável, descreve uma era de intenso crescimento econômico e grandes
transformações políticas, demográficas e sociais vividas por
um dos seus protagonistas.
O país de Julio Roca

Que país era a Argentina, entre meados do século XIX e a
primeira década do século XX? Especialmente, como se comparava ao Brasil? Desde logo, em população, no ano de 1870,
nossos vizinhos (1,8 milhão) eram muito menos numerosos do
que nós (9,8 milhões); 40 anos depois, a diferença percentual
tinha diminuído, mas ainda era muito grande (Maddison).
A principal semelhança da Argentina com o Brasil não consistia em terem sido ambas as economias “especializadas” na
exportação de produtos primários (carnes, lã, trigo e milho, no
caso da Argentina; açúcar, algodão, café e borracha, no caso
do Brasil), mesmo porque especializadas elas nunca foram.
Com efeito, em torno de 1850, as exportações respondiam por
apenas 20% do PIB (Produto Interno Bruto) da Argentina (10%,
do Brasil.) E apesar de que, em 1913, no auge do chamado
modelo exportador, a participação das exportações nos PIBs
de cada país tivesse se elevado a 30%, mesmo assim, ainda,
dois terços do que era produzido se destinavam ao consumo
interno. (Bulmer-Thomas)
A característica comum mais importante entre as economias
da Argentina e do Brasil, nessa época, foi a de que a expansão
da demanda internacional representou a principal fonte de crescimento disponível aos dois países. Nisso, os vizinhos se deram
melhor do que nós. Conseguiram uma taxa maior de crescimento
das exportações (6,1% ao ano, em 1850-1912; contra 3,7%
do Brasil) e evitaram a excessiva concentração em um único
produto. Como consequência desse duplo êxito, a Argentina
experimentou taxas de crescimento do PIB muito maiores que
as do Brasil. Partindo, em 1870, de um produto interno bruto
que pouco ultrapassava um terço do PIB brasileiro, a economia
argentina, em 1900, já era do mesmo tamanho que a brasileira.
E, em 1910, passou a ser 50% maior, mesmo sendo o Brasil
muito mais populoso e territorialmente extenso. (Bulmer-Thomas)
O produto por habitante do país vizinho foi maior que o
brasileiro durante todo o tempo em que Julio Roca andou pelo
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mundo. E foi ficando ainda maior, com o passar do tempo,
até alcançar níveis surpreendentes. Em 1910, por exemplo, a
Argentina tinha um PIB per capita ($3.822) maior do que os da
Dinamarca ($3.705), França ($2.965), Alemanha ($3.348) e Itália ($2.332). E não fazia feio diante dos Estados Unidos ($4.964)
e do Reino Unido ($4.611) (Maddison). Esse crescimento, e o
que ele significava em realizações materiais, impactou positivamente a psicologia dos portenhos, em especial, porque as
riquezas convergiam para Buenos Aires. Falando por meio de
Félix Luna a respeito do país que entregava aos argentinos ao
final de seu primeiro mandato presidencial (1880-86), assim
se expressou Julio Roca:
Um otimismo irresistível, um frenético entusiasmo contagiava a todos. Aos argentinos, que viam a súbita transformação
de nossa modesta República em uma nação rica e opulenta,
e também aos estrangeiros, que embarcaram na aventura
fascinante do progresso, da riqueza e da transformação mágica
de suas vidas. (Luna, pág. 223, edição de bolso)
Mudavam os hábitos, alterava-se a arquitetura, instalavam-se
bordéis dirigidos por madames francesas. Numa velocidade
espantosamente rápida, a Argentina se europeizava.

As formas crioulas simples e sóbrias em que todos nós
havíamos sido criados foram deixadas para trás, e hábitos
europeus foram adotados, que impuseram maneiras de receber e comer, de se vestir e se divertir, de falar e escrever.
(Luna, pág. 223)
Não apenas realizações econômicas ou mudanças de costumes:
a era Roca foi, também, de grandes transformações demográficas devidas, sobretudo, ao afluxo de imigrantes europeus. Seis
milhões deles, entre 1870 e 1914, principalmente, espanhóis e
italianos, dos quais metade permaneceu no país. Em seu devido
tempo, essa gente iria alterar não apenas a demografia, mas
também a dinâmica política da Argentina.
A história começa em Tucumán

Julio Argentino Roca (1843-1914) nasceu em San Miguel
de Tucumán, atualmente, a quinta maior aglomeração urbana
do país, atrás de Buenos Aires, Córdoba, Rosário e Mendoza.
Em meados do século XIX, era um lugar pobre. Como, aliás,
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toda a Argentina, com a exceção parcial da província de
Buenos Aires que, graças ao porto e à localização geográfica,
concentrava o comércio internacional.
Aos 13 anos, ou seja, no início de 1857, Roca foi estudar em
Concepción del Uruguay, Província de Entre Rios, no Colégio fundado em 1849 pelo general Justo José de Urquiza (1801-1870),
caudilho (líder político com força militar própria), herói local e
nacional, presidente da República de 1854 a 1860. A instituição
educacional entrerriana começou a existir seis anos antes do
Colégio Nacional de Buenos Aires. Ambos desempenharam
papéis importantes na formação da classe dirigente daquele país.
Em Concepción del Uruguay, tudo estava organizado para que
nos sentíssemos bem encaminhados na vida. Meninos da mesma idade que, a despeito de desentendimentos ocasionais, se
sentiam unidos por serem alunos do melhor colégio desta parte
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Oficial de um exército inexistente, defensor de um governo em
colapso, o que eu faria? Voltar para a escola era absurdo, e meus
estudos, por outro lado, estavam quase terminados. (...) Então,
para onde ir senão para Buenos Aires? Lá havia meu tio Marcos
[Paz] e meus irmãos mais velhos; eles me aconselhariam e
poderiam me ajudar. (Luna, pág. 32)

Marcos Paz havia sido aliado de Urquiza, mas tinha espírito
conciliador e liberal. Buscando apaziguar as relações entre as
províncias e Buenos Aires, após a Batalha de Pavón, Mitre
convidou-o para integrar sua chapa como candidato a vice-presidente. Foram eleitos. Ele logo redirecionou o sobrinho
para defender a nova ordem, que precisava se consolidar no
país. Roca foi, assim, designado para secretariar o tio numa
missão a Córdoba. O objetivo era desalojar do poder os remanescentes do governo derrotado.

da América. (Luna, pág. 22)
Nós faríamos o caminho inverso ao que eu tinha viajado algu-

Tanto o colégio de Concepción del Uruguay quanto o de
Buenos Aires ganharam personalidades próprias devido a
reitores notáveis. Alberto Larroque “foi [em Concepción del
Uruguay] o que Amadeo Jacques foi em (...) Buenos Aires.
(...) Sob sua direção, os meninos, mesmo ainda sendo garotos,
sentiam que estavam vivendo um processo de formação para
a responsabilidade de serem líderes”.

mas semanas antes. Mas, a inversão do itinerário definia toda
a situação em que eu vivia agora. Dois meses antes, eu estava
lutando contra Buenos Aires; agora eu estava a seu serviço. (...)
Eu teria dado minha vida por Urquiza e agora estava colaborando
em um projeto cujo propósito era eliminar os remanescentes da
influência de Urquiza no interior. (...) Eu posso ter me sentido algo
oportunista, nas profundezas mais escondidas do meu espírito,
(...) mas devo dizer que nunca foi minha vocação me juntar ao

Eu havia sido um aluno regular na escola franciscana de Tucumán,

lado dos vencidos. (Luna, págs. 38-39)

mas no Colégio encontrei matérias que me fascinaram: história
antiga, geografia, latim, filosofia. Nessas áreas, me senti confortável e consegui obter várias notas excelentes, tanto em espanhol
como em gramática. Devorava-me a ansiedade de ler e procurei
livros por toda parte. (Luna, pág. 24)

Com 16 e 18 anos, antes mesmo de terminar o curso, Julio
(que havia optado por receber formação militar) participou de
duas batalhas na guerra entre a Confederação Argentina e a
província de Buenos Aires. Lutou pelos confederados, cujo chefe
supremo era Urquiza. Venceu uma (Cepeda, 1859) e perdeu a
outra (Pavón, 1861). Depois dessa derrota, a Confederação desmoronou. Bartolomeu Mitre (1821-1906) assumiu o comando do
país e, em julho de 1862, a Presidência da República, cargo que
ocuparia pelos próximos seis anos. Logo após a batalha perdida,
por seu turno, o jovem Roca precisou decidir sobre a vida:
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Tudo aconteceu como Mitre havia imaginado em seus
melhores sonhos. A quase nenhuma resistência oposta aos
enviados de Buenos Aires por parte dos antigos aliados de
Urquiza, entretanto, surpreendeu Roca. Devido a essa missão e, sobretudo, a outra, secreta (destituir de todo poder al
coronel Martín Cornejo, comandante das forças nacionais de
Salta, capital da província de mesmo nome), que lhe viria a
ser confiada por Domingo Sarmiento (1811-88, presidente,
1868-74), Roca passou a ser um ator e, pouco tempo depois,
protagonista da política nacional, comandada por Buenos Aires.
Nos decênios seguintes, incluindo os anos em que, por
duas vezes, ele foi presidente da República (1880-86 e 18981904), a Argentina experimentaria impressionante crescimento
econômico, permeado, entretanto, pela instabilidade política
evidenciada em frequentes revoltas provinciais. Criar e impor

I N S I G H T

as leis e instituições nacionais que lastreassem a construção
de um Estado nacional forte foi o desafio ao qual Julio Argentino Roca dedicou a maior parte da sua vida.
A instabilidade política

Em 1861, o tucumano Roca, fugindo da derrota que aniquilara o exército e o governo confederados, chegou a Buenos
Aires. Era a segunda visita, menos de quatro anos depois de
ali ter passado uns dias, em seu caminho para o colégio em
Concepción del Uruguay. Naquela ocasião, diz ele,
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a cidade portenha controlava a aduana, principal fonte de
receitas dos governos de então. Qualquer ameaça a esse monopólio, como a perspectiva de repartir as rendas do comércio
exterior com as demais províncias num sistema federativo, era
vista com desconfiança pela região mais rica. Os distúrbios
locais ameaçavam a estabilidade política do país, prejudicavam a atividade econômica e inibiam a entrada de gente e de
capitais. Comprometiam, enfim, a sustentação em longo prazo
do crescimento econômico que a todos beneficiava.
A Conquista do Deserto

Minha [primeira] passagem pela cidade portenha foi rápida e marcada pelas sensações que podem pesar sobre uma criança separada
dos seus pais; agora meu humor era muito diferente. (...) Buenos
Aires me encantou desde que cheguei. (Luna, pág. 36)

Passa, então, a descrever aquilo que mais o impressionara
na metrópole ainda desprovida de muitos imponentes edifícios,
que apareceriam mais à frente no tempo.
Não era a arquitetura que impressionava o visitante, mas o movimento, a atividade, o formigamento das pessoas. (...) As carruagens,
as lojas, os teatros, os cafés, a iluminação a gás nas ruas centrais,
a ferrovia que a cruzou para o Oeste, o espetáculo do rio com
centenas de navios dos mais diferentes portos e bandeiras, tudo
dava a sensação de poder em expansão irresistível. (Luna, pág. 36)

Admirando esse movimento, Julio compreendeu porque
Buenos Aires antepunha tantas resistências a integrar-se com
o resto do país, sendo essa a causa subjacente a muito da
instabilidade política e das guerras internas que marcaram a
história argentina nos 1800. [Era tanta a] diferença entre o
progresso da província rebelde e a pobreza do interior, que
dificilmente Buenos Aires aceitaria associar-se incondicionalmente aos treze ranchos. (Luna, pág. 36) Para os portenhos,

No Brasil, a tomada do território aos índios, necessária
para a expansão da civilização de origem europeia, já estava,
para todos os efeitos práticos, completada no início do século XVIII, com a vitória dos colonos brancos na Guerra dos
Bárbaros (1683-1713). Na Argentina, em contraste, a mesma
conquista somente se consumaria em 1879, como resultado
da campanha militar liderada por Julio Roca, no que veio a ser
chamado de a Conquista do Deserto.
Tratava-se de um tema longamente debatido e que já tinha
sido objeto de ações anteriores, na Argentina independente.
Juan Manuel Rosas (1793-1877, caudilho de Buenos Aires que
comandou a província e o país na maior parte da década de 1820)
havia tentado resolver o problema dos índios que atacavam as
fazendas de gado com um misto de repressão e subsídios. No
governo Sarmiento (1868-74), o ministro da Guerra e da Marinha,
Adolfo Alsina, apostava em uma estratégia defensiva. Acreditava
que melhorando os fortins, encurtando suas linhas, unindo-os
com o telégrafo, se estabeleceria uma fronteira invulnerável
a que finalmente os selvagens respeitariam. (Luna, pág. 124)
Bem outra era a posição de Julio Roca a respeito do mesmo
assunto, como ele a expressou (via Félix Luna) de uma maneira
simples e direta:
Nenhum país em expansão abdica da possibilidade de incorporar
espaços vazios em seu território: foi isso que os Estados Unidos

Buenos Aires fora chamada a ser a potência mais importante da

fizeram com o Oeste e a Rússia com a Sibéria. Poderíamos nos

América do Sul. Como, então, eles [os portenhos] iriam unir seu

sentir inferiores aos ianques ou aos russos? (Luna, pág. 104)

destino com o daqueles pobres povos do interior, atrasados em
tudo, carentes de talentos, invejosos, medíocres? (Luna, págs. 36-7)

Com certeza, havia um fator econômico subjacente às
disputas políticas entre Buenos Aires e as outras províncias:

A verdade é que a expansão da área dominada pelos
brancos já vinha acontecendo desde os primórdios da colonização. Contra a progressiva perda dos seus territórios de caça,
os índios reagiam roubando gado, matando gente, raptando
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mulheres e crianças, incendiando fazendas. Esses conflitos
parecem ter se exacerbado nos anos 1870, possivelmente
devido às condições favoráveis à expansão da pecuária voltada
para a exportação.
Em 1871, os índios atacaram em toda a extensão da
fronteira, desde o sul de Mendoza até Carmen de Patagones.
Em março de 1872, o cacique dos mapuches devastou as
cidades de Vinte e Cinco de Maio, Alvear e Nove de Julho,
com 6.000 lanceiros. (...) Pobres selvagens! Eu queria ver
esses juízes do futuro em frente aos bairros devastados, as
moradias incendiadas, os cativos retirados de suas famílias,
as riquezas destruídas... (Luna, 11, pág. 103) Com a morte do
cacique Calfucurá, contido e derrotado em sua incursão aos
redutos brancos, os índios estavam na defensiva, mas prontos
a se manifestar a qualquer momento. Daquela gente, pensava
Roca, não se podia esperar nada de bom.
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A campanha militar ainda durou por mais seis anos, tendo
terminado com a completa eliminação do perigo antes representado pelos índios. Claro que houve protestos, na época
(mas não devem ter sido eficazes, pois Julio Roca voltou da
frente de batalha com a candidatura presidencial já lançada,
em Buenos Aires; seria presidente, um ano depois) e os há,
sobretudo, nos dias atuais. Por exemplo, numa publicação de
26 de julho de 2017, no site Historia Siempre, se pode ler que:
um verdadeiro genocídio foi perpetrado.
Roca viu as coisas de uma forma diferente. Recorrendo,
mais uma vez, a Félix Luna, o general vitorioso teria dito algo
muito próximo disso:
O importante da Conquista não foi a aniquilação do selvagem, que
já havia sido derrotado, mas o fato de se ter adotado uma atitude
enérgica de posse naquela parte da Argentina que, até então,
não era nossa de fato. (...) Foi um ato possessivo, a afirmação

Os índios sempre foram abomináveis para mim. (...) Como povo,

ritual da soberania, e não uma expedição militar. (Luna, pág. 152)

achei-os dignos do maior desprezo. Por várias razões. Em primeiro
lugar, porque não consigo entender como, depois de três séculos
de contato com a civilização, não puderam aproveitar nada que
não fosse o pior: o álcool, o vício do jogo, as doenças venéreas,
as artes do engano. (Luna, pág. 101)

Roca as odiava, sobretudo, porque aquelas tribos miseráveis
impediam aos brancos de ocupar de maneira efetiva as terras
ao sul da fronteira até o Rio Negro e, mais abaixo, a Patagônia.
Quando, em 1878, conseguiu reunir apoio político e respaldo da
opinião pública (além da concordância do presidente Avallaneda), o general partiu para a sua missão. E a concluiu com êxito,
jamais encontrando as resistências enormes que muitos haviam
antecipado: a posteridade surpreenderá quando historiadores
apontarem que o problema secular do índio terminou com uma
caminhada quase sem confrontos. (Luna, pág. 144) Em 25 de
maio de 1879, às margens do Rio Negro, limite prefixado para
aquela etapa da guerra, os soldados comemoraram:
É que todos nós sentimos naquela época protagonistas de um
feito nacional. Terminamos uma obra que nem os espanhóis, nem
os governos patrícios, nem Rosas, Urquiza, Mitre ou Sarmiento
tinham conseguido realizar. Nós estávamos dando à Pátria no
dia de seu aniversário, 500.000 quilômetros quadrados, para que
naquela área enorme ela aumentasse. (Luna, pág. 150)

Opiniões fortes como as que Julio Argentino tinha em
relação aos índios e ações enérgicas comparáveis às que ele
empreendeu (e justificou) não são fáceis de encontrar, nos dias
de hoje. Essa é uma razão pela qual as expus aqui, em certo
detalhe. A outra é que, se se trata de avaliá-las moralmente,
ambas – opiniões e ações – precisariam ser examinadas
desde uma perspectiva histórica menos contemporânea do
que aquela adotada pela matéria citada acima, que qualifica
de genocídio a Conquista do Deserto.
A História real e a idealizada

Um comentário mais extenso merece ser feito. Não apenas na
Argentina, no Brasil, ou nas Américas, tornou-se moda enaltecer
os fracos e oprimidos. Em princípio, nada tenho contra isso, mas
observo que tal atitude, levada ao extremo, estimula uma parte da
população a viver da própria pobreza e incapacidade (arrancando
esmolas ou compensações de consciências pesadas), em vez de
lutar por superá-las. Também me incomoda quando a ideologia
dos coitadinhos agride os fatos (como, frequentemente, ocorre) e
pretende impor uma leitura romantizada da História. Interpretação
essa que, no extremo do pensamento politicamente correto,
desemboca na tese de que os conquistadores deveriam indenizar
os índios pelo seu quase extermínio, e os negros africanos, pela
escravidão a que lhes submeteram os brancos.
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Pensando, especificamente, na Conquista do Deserto, é
razoável emitir juízos de valor sobre ações desse tipo? Na
época em que elas estão sendo decididas ou executadas (e
quando, consequentemente, ainda podem ser modificadas),
sim; passados 138 anos, não o creio. Parece mais adequado
lembrar que a História, em todos os lugares e épocas, foi feita
dessa forma. De modo que, se formos distribuir culpas, não
escapará ninguém. Onde houve disputa por território, recursos naturais ou quaisquer ativos de importância econômica,
a solução da pendência sempre se deu, no final das contas,
pela força. Essa generalização inclui a história de índios e de
negros, os quais, se foram dominados na América pelo invasor
europeu, haviam vencido guerras ou promovido a escravidão
em muitas ocasiões anteriores.
Dou exemplos. Os nativos massacrados pelos espanhóis
no México tinham uma história de lutas das quais haviam
saído vitoriosos. “Povo guerreiro, os astecas (...) conquistaram
outros povos da região. Em 1428, já formavam um império que
ocupava a região do México atual, do Atlântico ao Pacífico, com
38 províncias e cerca de 500 cidades”. Por sinal, os astecas
eram brutais e, por isso, odiados pelos índios a que haviam
subjugado, uma circunstância da qual Hernan Cortés soube
tirar proveito. A mesma coisa ocorreu com os índios do Peru e
região andina: “Por volta do século XV os incas estabeleceram
um processo de expansão territorial que buscou os planaltos
encravados entre as montanhas andinas e as planícies do litoral
do Pacífico. Sob a tutela do imperador Pachacuti Yupanqui,
outras populações foram militarmente subordinadas ao poderio
inca. Com isso, a civilização passou a tomar a feição de um
grande império”. Que, igualmente, nunca foi excessivamente
bondoso com os conquistados (História Mais).
O próprio cacique Calfucurá, a que já fiz referência, derrotado na Argentina ainda antes da Conquista do Deserto,
foi dominador de outros povos indígenas. No Brasil não foi
diferente. Quando os tripulantes da armada de Cabral desembarcaram na Terra de Santa Cruz, os tupis e os guaranis
efetuavam denodados esforços para completar a conquista do
litoral. A quem tinham expulsado da quase totalidade desse
território? Aos índios gês, depreciativamente referidos por eles
como “tapuias” e pelos jesuítas como povos de língua travada.
(Couto, págs. 48-49)
Se a ideia de indenizar os índios brasileiros pela conquista
de suas terras vier a prevalecer, quem deveria ser indenizado?
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Os tupis, expulsos pelos portugueses, ou os gês, expulsos
pelos tupis? E quem deveria pagar a indenização?
Os negros, escravizados pelos brancos no Brasil, também
querem ser compensados. Entretanto,
Apesar de o tráfico negreiro ser geralmente caracterizado como
obra dos países europeus e americanos, os africanos também
participaram ativamente dessa atividade. O tráfico exigia uma
organização comercial complexa para a venda e o transporte
dos escravos. Essa organização encontrava-se baseada nos três
continentes do Atlântico. Na África, ela concentrava-se nas mãos
dos próprios africanos, que determinavam quem embarcava ou
não para o Novo Mundo (Fascinante Universo da História).

Portanto, conforme nos lembra a mesma fonte, o tráfico
transatlântico de escravos desenvolveu-se em parte graças à
participação dos próprios africanos. Na História politicamente
correta, os vencidos devem ser indenizados. Talvez, devessem,
mesmo, contanto que fossem irretorquivelmente identificados,
o que torna a ideia uma impossibilidade prática. Na História
real, os mais fortes vencerão; sua vontade prevalecerá. O
resultado será sempre justo? Claro que não, mas é assim que
as coisas acontecem. Com o passar do tempo, a conquista
converte-se em direito.
O primeiro governo Roca (1880-86)

Julio Roca voltou da campanha contra os índios com a
candidatura lançada a presidente da República. Na época,
decisões desse tipo eram tomadas por um grupo muito
reduzido de pessoas e ratificadas pelo Congresso escolhido
em eleições manipuladas. Nem sempre, contudo, a elite
governante produzia candidatos por consenso. Com frequência, as rivalidades regionais obrigavam a que o postulante
vitorioso tivesse de ser imposto pela força das armas. Para
tentar impedir que Roca assumisse a presidência, em 1880, o
então governador de Buenos Aires, Carlos Tejedor, botou sua
milícia nas ruas, provocando uma guerra civil: foram três dias
de batalhas em diferentes pontos dos arrabaldes da cidade,
mas o número de mortos, mais de 3.000, prova que não faltou
valentia. (Luna, p 182).
A vitória do governo nacional nessa guerra civil de três dias
abriu o caminho para a federalização da cidade de Buenos Aires
e a consequente criação de uma nova capital (La Plata) para
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a província. Ao recordar, em 1912, as realizações principais
de seus primeiros seis anos na Presidência (1880-86), assim
se expressou Julio Roca:
Não vou aborrecê-lo com o relato detalhado do meu governo,
[mas] posso afirmar com orgulho que, em 1880, foram lançadas
as fundações da Argentina moderna; aqueles que me substituíram
na cadeira de Rivadavia não fizeram nada além de construir sobre
fundações que eu implantara e cuja solidez foi bem comprovada
ao longo de três décadas. (Luna, págs. 196-97)

Num assomo de modéstia (que não parece ter sido seu
forte), o tucumano reconheceu que o ambiente internacional
facilitara o sucesso de sua administração:
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1420 foi estendido a todo o país. (Luna, pág. 210) Trinta anos
depois de promulgada a Constituição, a Argentina ainda não
tinha moeda própria: passou a ter no primeiro mandato de
Roca. Um tratado com o Brasil para resolver pendências de
limites foi assinado (em 1885). Também foram feitas importantes obras na Capital Federal: avenidas, prédios públicos; o
porto foi completado e modernizado. A construção, em pouco
tempo, de toda uma nova cidade (La Plata) para servir como
capital da província de Buenos Aires foi entregue à iniciativa
de Dardo Rocha, cujo desempenho mereceu elogios de Roca.
Aquele foi, também, um tempo de mudanças tecnológicas
marcantes, o que contribuía para infundir otimismo.
Seria interminável rever as notícias daqueles anos. Algumas
tinham a ver com formas de vida, individuais e coletivas. A ge-

É verdade que as condições externas e internas eram, naquela

neralização da luz elétrica, por exemplo... Ou o telefone: como é

época, excepcionalmente favoráveis. Uma era de paz e prospe-

maravilhoso transformar essa manivela que fez uma voz feminina

ridade estava acontecendo em todo o mundo. (...) Havia muitos

aparecer no fone de ouvido e pedir a ela para se comunicar com

capitais disponíveis na Europa... Grandes massas de imigrantes

o Fulano ou Mengano, a vários quarteirões de distância! Uma

estavam dispostas a se mudar para o continente americano, em

enorme quantidade de jornais apareceu em todos os lugares.

busca de novos horizontes, e apenas os Estados Unidos e a Ar-

Novas escolas e faculdades foram instaladas. Instituições de

gentina ofereciam condições ótimas para eles. Novas invenções,

todos os tipos foram fundadas... Foram construídos teatros em

como o telefone, a lâmpada elétrica, os altos-fornos, o frio artificial,

todas as cidades importantes; foram construídas sedes para

o vácuo de alimentos, abriram campos promissores para a enge-

sociedades de ajuda mútua, geralmente de italianos e espanhóis.

nhosidade humana. Mas, este quadro favorável não teria sido útil

(Luna, págs. 227-28)

se não tivéssemos oferecido um país como aquele que apareceu
naquele momento aos olhos do mundo, modelando-o em uma
atmosfera de tranquilidade, liberdade e segurança. (Luna, pág. 197)

De qualquer modo, a situação externa era favorável, e
uma parte das tensões internas estaria atenuada nos próximos anos, graças à subjugação de Buenos Aires pela força
militar do governo nacional. Nessas condições, a tarefa dos
responsáveis pela Nação, em 1880, foi claramente delineada.
Em primeiro lugar, era essencial fortalecer a força do Estado,
para que sua função propulsora, administrativa e arbitral fosse
exercida com a maior capacidade possível. (Luna, pág. 197)
O governo criou as repartições necessárias para garantir
sua institucionalidade: o Banco Hipotecário, o Registro Civil, o
Conselho Nacional de Educação, entre outras. Contra a oposição da Igreja Católica, a Lei 1420 impôs o caráter obrigatório,
gratuito e laico à educação primária: embora valesse apenas
na Capital Federal e nos territórios nacionais, o espírito da Lei

Foram anos, aqueles do primeiro governo, se não de paz, de
menores turbulências internas. Quando terminou seu mandato,
Julio Roca viajou para a Europa (abril de 1887), numa estada
de 19 meses. Em Paris, que se preparava para a Exposição
de 1889, encontrou-se com o imperador do Brasil, Pedro II,
“um homem encantador, que teria sido um grande cientista,
se não tivesse tido a sorte de receber uma Coroa, que dali a
dois anos ele perderia”. (Luna, pág. 258) Também foi a Grã-Bretanha, Holanda, Bélgica, Alemanha. Em 31 de outubro
de 1888, Julio Roca estava de volta a Buenos Aires. Na sua
ausência, havia sido eleito senador e, agora, devia assumir
seu mandato. Refletiu:
Quanto à própria Europa, o que ela me havia deixado? Uma confusa
memória de belas paisagens, cidades antigas e hotéis de luxo, a
noção de um continente antigo e sábio, mas, cercado por sérios
problemas. Problemas que, em nosso país, só conhecíamos reJULHO • AGOSTo • SETEMBRo 2018 143
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motamente: um crescente mal-estar social, diferenças abismais

Os novos bairros, Villa Crespo, Villa Urquiza, Villa Devoto, com

de classe, horizontes fechados para o povo empreendedor e

suas casas modestas, mas espaçosas e equipadas com serviços

também nacionalismos agressivos, sustentados por uma corrida

sanitários, eletricidade, gás, água corrente, iluminação pública e

armamentista lenta, mas irrefreável: em resumo, o revanchismo

serviço de coleta de lixo, foram a prova da eficiência da ação do

francês, o militarismo alemão, o imperialismo britânico, a miséria

Estado e, ao mesmo tempo, o desejo de melhorar de seus pro-

das massas da Itália e da Espanha, todas cobertas por pompas e

prietários, principalmente, os imigrantes que conseguiram realizar

esplendores que não logram esconder essas realidades. (Luna,

o sonho de ter sua própria casa. (Luna, pág. 331)

pág. 260)
O segundo governo Roca (1898-1904)

Dez anos depois de retornar do Velho Mundo para assumir
sua cadeira de senador, Julio Roca seria, novamente, presidente da República (1898). Às vésperas de iniciar seu mandato,
ele reflete, na reconstrução de Félix Luna, sobre a Argentina
que recebia, pela segunda vez, para governar.
Todo o país estava mudando profundamente. O censo de 1895
indicou que cerca de 4.000.000 de habitantes povoavam o
território argentino, uma cifra que dobrava a do censo de 1869.
Tudo era mais organizado. (...) As pessoas, em geral, estavam
acostumadas a certas amenidades que antes eram privilégio de
poucos; o bonde, por exemplo, cujos trilhos cobriam as ruas de
quase todas as grandes cidades. (Luna, pág. 328)

Continua:
Em Buenos Aires, no ano anterior [1897], o primeiro bonde movido a eletricidade começara a circular. (...) As viagens de trem
também se tornaram populares, uma vez que todas as capitais
provinciais estavam agora ligadas por estradas de ferro, e mais
estradas estavam sendo construídas. Comunicações por telégrafo
eram comuns, da mesma forma que mais e mais telefones eram
instalados, e havia mais vilas e cidades iluminadas com eletricidade. (Luna, págs. 328-29)

Começavam a aparecer os automóveis, ou carruagens a
motor; a luz elétrica e o crescimento da quantidade de pessoas
que sabiam ler e tinham poder de compra fizeram aumentar
o número de jornais em circulação. Estes se tornavam, além
disso, modernos, ou seja, preocupados em informar, mais do
que (ou tanto quanto) fazer propaganda partidária. (Luna, pág.
329) A Capital Federal, enfim, mostrava cada vez mais os ares
de uma cidade civilizada.
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Estávamos na véspera de entrar no século XX e nos perguntávamos que país, fora dos Estados Unidos, tinha melhores
condições do que o nosso para aproveitar os benefícios do novo
século. (Luna, pág. 331) O que caberia ao novo governo fazer?
Havia, desde logo, um problema de disparidades regionais se
agravando: As províncias do interior, que eu tinha percorrido
na minha juventude, estavam quase à margem das correntes
do progresso. (Luna, pág. 332)
Outro problema era uma consequência imprevista
da consolidação política. De repente, os jovens de talento
limitavam suas aspirações exclusivamente ao emprego
público em Buenos Aires (Luna, pág. 333). Também se
tinha de considerar o problema da dívida externa, retalhada
em inúmeros contratos, cada um contendo cláusulas e garantias diferenciadas. Assim como, na visão de Roca, tinha
chegado o momento de dar um valor estável à moeda nacional, que havia sido criada em seu primeiro governo. Não
bastasse isso, delineava-se no horizonte uma séria questão
social, ou seja, as reclamações e a inquietação derivada do
acúmulo de gente (imigrantes europeus, em sua maioria)
em Buenos Aires; gente essa que não era representada no
jogo político.
Cada uma dessas grandes questões recebeu atenção do
novo governo. Para a questão regional, a resposta pareceu
insignificante, pelo menos aos olhos mais exigentes dos observadores de hoje, mas a moeda argentina foi lastreada em ouro,
com a criação da Caixa de Conversão. A proposta de unificação
das dívidas, uma maneira de reduzir o problema do excesso
de contratos com cláusulas variadas, entretanto, foi barrada
pelas forças que não concordaram com as exigências dos
credores (Luna, págs. 332-33) A excessiva dependência dos
jovens em relação ao emprego público, por seu turno, deveria
ser combatida por uma reforma educacional que valorizasse o
ensino técnico. Mas, também aqui, houve problemas e Roca
recuou de seus intentos.
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Lembro com amargura o fracasso da reforma educacional que
Magnasco [Ministro da Justiça e Instrução Pública] projetou...
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Ao terminar seu segundo mandato presidencial, Julio Roca
se sentiu satisfeito.

Magnasco (...) queria desmantelar parte da educação normalista e
aquilo que era ensinado nas escolas nacionais, para abrir escolas

No dia seguinte [Carlos] Pellegrini [presidente, 1890-92; assumiu

de artes e ofícios, centros de aprendizagem de trabalhos técnico,

após a renúncia de Juarez Celman] foi recepcionado com um

mecânico e agrícola. (Luna, págs. 348-50)

banquete de consolo oferecido por seus amigos. Sem pretender,
ele elogiou meu governo quando disse em seu discurso: “Todos

Parecia ideia simples e de fácil assimilação, mas não foi
assim tão tranquilamente que ela foi recebida. Roca iria aprender, no alvorecer do século XX, uma lição que os brasileiros
(e, certamente, também os argentinos) de cem anos depois
conhecem muito bem:

os problemas e dificuldades que perturbaram ou impediram o
progresso institucional desapareceram. A paz interna e externa
é hoje inabalável. A prosperidade material surge, superando
todas as crises e calamidades dos últimos anos. Nada que possa
impedir o progresso nacional e as novas gerações está presente
no cenário atual”. (Luna, pág. 380)

Eu concordei com o pensamento dele porque estava preocupado
com a [excessiva] atração pelo emprego público que se manifestava em nossa juventude inteligente. Eu apoiei, então, Magnasco,
que defendeu brilhantemente sua posição no Congresso contra
os motins promovidos pelos partidários da educação tradicional.
(...) Desde março, os estudantes universitários, não sei se mal
informados ou se apenas conduzidos pela sua incorrigível voca-

Em maio de 1905, Julio Roca embarcou novamente para
a Europa, desta vez, em companhia de suas filhas ainda
solteiras. Ali passaria quase dois anos, circulando por vários
países. Retornaria a Buenos Aires, com uma passagem pelo
Brasil (a convite do Barão de Rio Branco) em 25 de março de
1907 (Luna, pág. 409).

ção de confusão, começaram a se manifestar contra a reforma.
(Luna, pág. 350)

Sobre a questão social, Roca favorecia uma posição intermediária entre os que queriam reduzi-la a um caso de polícia e
os críticos como Juan B. Justo, fundador do Partido Socialista
(1896), cuja prédica punha em evidência situações sociais que
era necessário remediar de algum modo. (Luna, pág. 333)
Assim, o governo conseguiu aprovar a lei que ampliava
modicamente a participação de forças políticas desvinculadas
dos estancieiros. Roca sabia que, em longo prazo, não seria
possível evitar que o país fosse governado pelos filhos de
imigrantes, em vez de o ser por uma pequena quantidade de
políticos, quase todos estancieiros ou com interesses coincidentes com os da grande propriedade fundiária. Mas queria
que a mudança se processasse gradualmente.
Inegavelmente, entretanto, ao assumir o governo, a tarefa
mais premente de Roca foi evitar a guerra com o Chile. Nisso,
teve êxito, como resultado de iniciativas diplomáticas que
envolveram um encontro com o então presidente do Chile,
Federico Errázuriz Echaurren, na própria região em disputa, e
uma visita ao Brasil, presidido, então, por Manuel Ferraz de
Campos Sales.
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Mi Buenos Aires querido

Em 1861, como vimos, Julio Roca visitou Buenos Aires em
curta temporada. Era a segunda vez que ia ali. Impressionaram-lhe, sobretudo, as carruagens, as lojas, os teatros, os cafés, a
iluminação a gás das ruas centrais, o trem que atravessava a
cidade, o espetáculo do rio com centenas de navios: tudo dava a
sensação de uma potência em expansão irresistível. (Luna, p. 36)
Depois disso, o tucumano passou seis anos pelos interiores, em
missões militares. Voltou em outubro de 1868, quase exatamente
no momento em que Sarmiento tomava posse como presidente.
Eu encontrei algumas mudanças na cidade de Buenos Aires; a mais
notável, a iluminação de gás em casas particulares, que estava
se tornando generalizada. Era uma luz limpa, clara e segura, que
prolongava o tempo de todos. Agora, em vez de dormir com as
galinhas, as pessoas poderiam prolongar suas reuniões ou ler
confortavelmente. Talvez por isso muitos novos jornais proliferaram,
cujo enorme tamanho exigia várias horas de leitura. (Luna, pág. 77)

A essa estadia se seguiram outras. Em 1877 Julio Roca
se mudou definitivamente para Buenos Aires. Somente então
se instalou em uma residência adequada.
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Minhas moradias foram tendas de campismo, quartéis ou o quarto
dos fundos das famílias com as quais alugávamos uma pensão,
quando os oficiais ficavam retidos por muito tempo. (...) Agora
eu tinha certeza de que, definitivamente, teria raízes em Buenos
Aires, eu não estaria longe dessa cidade, tão atraente e tão difícil
ao mesmo tempo. (Luna, pág. 138)

Seu relato sobre os confortos urbanos e residenciais, que,
então, estavam se generalizando na grande cidade, é tocante.
Finalmente, eu poderia ter um quarto com um banheiro ao lado,
uma mesa, uma sala de recepção, uma grande sala de jantar...
Você não pode imaginar o que significava para mim levantar ao
amanhecer e passar para um espaço especialmente preparado
para higiene, sem a necessidade de atravessar pátios e corredores; ter em mãos jatos inesgotáveis para lavar meu rosto e um
chuveiro para tomar banho, no lugar das banheiras que eu usara
por tantos anos... Você não tem ideia da explosão de civilização
que me acariciou, metaforicamente falando, cada vez que eu
despachava minhas fezes com um niágara (sic) causado por um
simples puxar de uma corrente, e as via desaparecer sem deixar
vestígios ou fedor... (Luna, pág. 139)

Instalado na cidade, ele se dispõe a percorrer seus caminhos e chegar aos seus lugares, a conhecê-la, enfim. Ficou
deslumbrado. Ainda hoje (ou ainda mais, hoje), eu posso dizer:
Buenos Aires encanta.
Por que “Soy Roca” me agradou?

Nunca aprendi tanto (nem tão gostosamente) da história
de um país quanto com a leitura desse livro. Julio Argentino
Roca foi um personagem superlativo, e Félix Luna sabia contar
histórias. De qualquer modo, pode ser útil, para finalizar, fazer
uma lista de algumas qualidades do livro (e dos personagens)
que julgo mais importantes.
(A) A consciência que Roca tinha do contexto histórico
em que sua atuação militar e, sobretudo, política acontecia.
Ao iniciar a marcha para conquistar o Deserto, ele não apenas
cumpria ordens dos seus superiores: tinha perfeita noção do
que aquela campanha significava para um país que quer se
expandir. Quando assumiu a Presidência pela primeira vez,
entendeu que nada era tão prioritário quanto criar as leis e as
instituições que fortalecessem o governo central. Do contrário,
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a sequência de decisões impostas nas províncias por milícias
armadas arruinaria todas elas e o país, em consequência,
impedindo o progresso econômico continuado.
No momento em que assumiu a Presidência pela segunda
vez, doze anos depois de terminar o primeiro mandato, Roca
já via a Argentina de uma maneira diferente – e se posicionou
em conformidade com isso. Então, as grandes questões eram
a ameaça de guerra com o Chile, a consolidação do padrão
monetário, a reforma educacional, os desequilíbrios regionais,
a lenta, mas inexorável, afirmação política dos trabalhadores
urbanos, quase todos recém-vindos da Europa, sobretudo,
da Itália e da Espanha. Essa gente trazia ideologias até então
desconhecidas no Novo Mundo – anarquismo, socialismo,
comunismo. Como assimilar os imigrantes no processo decisório sem comprometer os fundamentos da sociedade que
os estancieiros vinham construindo, até então, com grande
sucesso?
Se eu comparo a política concebida e exercida nesses
termos com essa feita hoje na própria Argentina, que abismo!
Desde Juan Domingo Perón (presidente, 1946-55; 1973-74),
nossos vizinhos do sul não viram outra coisa que populistas
corruptos e militares sanguinários governarem o país. Talvez,
Mauricio Macri (o atual presidente) e seus aliados possuam
uma compreensão minimamente razoável dos problemas e das
necessidades da Nação. E tenham, também, na sua caixa de
ferramentas, uma estratégia viável para salvar a Argentina de
seus destruidores. Talvez.
(B) As observações feitas por Roca das transformações
tecnológicas e de costumes que estavam acontecendo no
mundo e na Argentina (especialmente, Buenos Aires) ao
longo de sua vida. As ferrovias; a iluminação a gás e, depois,
elétrica; o telefone; a generalização da imprensa; o automóvel.
A difusão da cultura, com os teatros, e dos costumes europeus implantados pela importação de governantas inglesas,
francesas e alemãs nas casas das famílias ricas. Os confortos
caseiros: a sala de visitas, o banheiro ao lado do quarto, as
instalações sanitárias. A sofisticação dos gostos com os
móveis, as roupas, as comidas, tudo importado da Europa,
do mesmo modo que aconteceu no Brasil. A obsessão dos
jovens argentinos talentosos com o emprego público – mais
uma vez, como aconteceu no Brasil.
(C) A persistência da mentalidade patriarcal do homem
que foi duas vezes presidente da Argentina. Em contraste com
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sua visível admiração pelas transformações tecnológicas, Julio
Roca permaneceu inabalavelmente fiel às opiniões e valores
que adquiriu em criança, sobretudo, no que diz respeito a
costumes e posturas sociais. Considerava trair a esposa – e
o fazia com frequência – um direito seu, da mesma forma
que o eram conquistar o Deserto ou alcançar a Presidência da
República. Ao mesmo tempo, sentia-se obrigado a manter as
aparências de homem sério e dedicado à família, não apenas
diante da sociedade, enquanto foi casado e homem público,
mas até diante das filhas, quando já era viúvo e aposentado.
Os encontros com Guillermina, sua amante mais notória, na
segunda viagem à Europa, foram raros, não devido ao marido dela, mas por causa da vigilância das “chicas” dele. Só
conseguiu conversar pela primeira vez com Elena, a última
namorada, após delicadas manobras para distrair as filhas;
quando a levou para a Argentina (e, relembro, então, ele já
era viúvo e aposentado há anos), teve de ocultá-la em uma
das casas secundárias de sua fazenda.
Também eram muito fortes as opiniões de Julio Roca
sobre os homossexuais masculinos. Descobriu, por exemplo,
que o cunhado de seu filho era o que hoje chamaríamos de
fresco, um homossexual afetado. Após relatar outros casos
que chegara a conhecer, Roca (via Félix Luna) diz o seguinte:
Confesso que espécimes como o irmão da minha nora me repe-
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Jamais poderei entender essas aberrações. (...) Eu não consigo
imaginar que tipo de prazer dois machos podem sentir enquanto
se divertem na cama, sendo que as mulheres são feitas para
serem montadas e desfrutadas. (Luna, pág. 366)

Não estou aqui para defender Julio Roca, nem para acusá-lo. Os mais velhos entre nós sabem, perfeitamente, que
essa era a mentalidade de nossos pais e avós. Tais valores
e opiniões cumpriam um papel importante naquelas épocas
de pouca gente e muitas doenças, de economias primitivas e
instáveis, em que o crescei e multiplicai-vos e a continuidade
das famílias representavam a necessidade de sobrevivência
da espécie humana e de manutenção do status social. De
qualquer modo, eles (os valores e opiniões da velha ética)
provocaram muito sofrimento, que se tornou injustificável com
a passagem do tempo, o excessivo crescimento da população,
a maior segurança econômica e formas mais diversificadas de
ganhar e transmitir reconhecimento. Não se conceberia que
as mesmas cabeças ainda prevalecessem, hoje. É preciso
cuidado, entretanto, para evitar o outro extremo.
Juntando tudo, “Soy Roca”, de Félix Luna, é um grande
livro. E Julio Argentino Roca, um homem que não apenas viveu,
mas deixou sua marca no mundo.
gustavomaiagomes@gmail.com

lem. Antes, os únicos conhecidos eram os porteiros dos quilombos
[bordéis]. Agora eles me falam sobre Fulano ou Mengano, pessoas
conhecidas, como incluídas na categoria dos invertidos. E eu não
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Para: lc.com
Enviada em: domingo, 17 de setembro de 2006, 19:12
Assunto: devagar
meu corpo escorregadio ao longo do teu corpo foi um rio fluente, hoje
imóvel pelo encanto da margem a que aportou; meu corpo temperado
pelo corpo próximo, tão longe, em cuja pele de cetim se enrola, já
não é mais um corpo à parte, nem rio que não flui, mas um espectro
de sombra que se intromete em teu corpo e o agasalha com mãos
dedicadas; ao virar-se, teu corpo me embrulha e guarda entre os seios,
para sempre.

Para: lc.com
Enviada em: domingo, 17 de setembro de 2006, 22:28
Assunto: particularmente amoroso
entre a voz que cicia e geme se interpõe um breve instante em que
a leve língua, antes em repouso, pousa um sopro de desejo entre
os lábios verticais, os abre e colhe o botão úmido de devaneio e
expectativa. qual o devaneio, quanta a expectativa da mulher querida?
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Para: lc.com
Enviada em: sexta-feira, 22 de setembro de 2006, 01:55
Assunto: surpresa
a cada dia, e noite, de nuances de voz e de riso, de modo de falar e de
escrever, de sugerir e, nem sempre, anunciar; seduz como se não, arisca
quando quer, exposta com pudor, suave com tesão; doce sem melado,
promessa contida, fábula real, corpo de princesa, herdeira sensual, recato
que é convite, aviso de cautela, hóspede à vontade, portal de segredos,
caixinha de música, visita noturna, entrega total, tesouro guardado, nas
coxas, nos seios, nos lábios, nas costas, em tudo não dito, em silêncio,
ao ouvido das ondas do mar, desmaiando nas margens do sexo ardente,
somente entreaberto ao feliz escolhido. quando será, quando?

Para: lc.com
Enviada em: sábado, 23 de setembro de 2006, 02:08
Assunto: translúcida
embora os olhos fechados pelo sono, eu vejo teu olhar; embora
o silêncio dos lábios cerrados, eu vejo o teu sorriso; embora a
estátua da garganta, eu ouço tua voz; embora os braços cruzados
sobre o peito, eu vejo teus seios.
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Para: lc.com
Enviada em: quarta-feira, 4 de outubro de 2006, 00:47
Assunto: desprezo
despediu-se cedo, desapareceu, deixou-me estirado à beira da
calçada, tossindo, cheio de dores, nariz escorrendo, praticamente
morto, cercado por populares apreciando a cena; falou por falar que
ia fazer um chá, sem saber se eu gosto ou não, esqueceu o assunto,
mandou-se aos desfiles, quem sabe coquetéis, nem compareceu ao
sonho programado onde, juntinhos, pintam e bordam sob a guarda
de ciganas alcoviteiras; fiquei sozinho no sonho a ver navios, mesmo
gôndolas vazias, fazendo água, nadando e mergulhando a ver se
achava o anjo fugitivo, paradeiro incerto, telefone mudo, endereço
desconhecido, não mora mais aqui nem deixou indicação da nova
residência, um deus nos acuda, que terá havido, talvez sequestrada,
ou pegou carona em alguma motoca da madrugada, zanzando ao
acaso, seguindo o imprevisto, conforme é da lua, quem sabe nem
venha em novembro deste ano, quem sabe só em junho de 2007,
para as festas juninas, caipiras, suburbanas. por onde andará esse
anjo esquisito, cheio de caprichos e de boca tão bela? por onde
andará esse anjo moleque, brincando de pique-esconde com seu
namorado? por onde andará neste exato minuto, quando o seu
enfeitiçado adorador, pierrot apaixonado, dá cabo da vida tomando
inteirinho um vidro de sorine infantil?
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Para: lc.com
Enviada em: quinta-feira, 5 de outubro de 2006, 00:58
Assunto: perspectivas
a flor mostrou-se de lado, o sorriso escorregando pelos olhos,
olhos enormes de quem consome toda a beleza transeunte, e a
restitui com sons, palavras, gestos codificados. é indispensável
aprender os gestos, o riso espontâneo e desarmante, mas os
gestos, contidos quando necessário, discretos por autocontrole,
econômicos. um dia eu vou tomar essa flor em meus dedos,
fazer de suas pétalas, gemidos, avivar de desejo as suas cores,
virá-la pelo avesso e atravessá-la de luz. um dia eu vou tomá-la
em meus lábios e deixá-la úmida de orvalhos inéditos, nunca
derramados antes, grávida da minha língua peregrina, exausta
da excursão em seu corpo florido, aberto em dois, à frente e em
curva ajoelhada. um dia dessa flor surgirá a fêmea possessiva e
dócil, dominadora e entregue, virgem devassa.
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Para: lc.com
Enviada em: terça-feira, 10 de outubro de 2006, 01:48
Assunto: dedicatória
o mais difícil é descobrir o que dedicar; quem dedica é conhecido,
eu; a dedicada também, você; mas o que dedicar? não vale
recorrer aos poemas preferidos, às imagens conhecidas, aos
doces da infância, às sessões de cinema da adolescência, ao
primeiro namoro, à paixão que parecia imortal, nem mesmo
à primeira sincera saudade; não vale pedir ajuda aos sonhos
que não podem mais, aos futuros já passados, aos verbos no
condicional, nem aos adjetivos proparoxítonos; não vale vidente,
cigana, mágico, bruxa ou sobrenatural; não vale nada que está
nesse mundo nem tudo que está em outros mundos; e depois
da fronteira do nada, também não vale o que fica além; não vale
o princípio do tempo, nem o antes do tempo, nem o anteontem
do tempo. Haverá de ser algo assim, incapaz de ser dito, jamais
visto por alguém, de som desconhecido e fora do tempo; algo que
só a quem é oferecido será capaz de entender, invisível para os
olhos do mundo, intocável por quem quer que seja senão pela
destinatária; algo único que, de tão único, ninguém sabe que
existe (,) só você: essa é a minha dedicatória ao anjo.
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Para: lc.com
Enviada em: quinta-feira, 12 de outubro de 2006, 23:36
Assunto: imagens das palavras
até hoje eram somente as palavras, os sorrisos insinuados e o riso
aberto. hoje, as palavras criaram boca, os sorrisos cresceram olhos
e o riso aberto um rosto que se expressa em cada partícula da
pele. até hoje eram somente as palavras, umas depois das outras,
frases, sem cor, ainda que com sentimento e paixão. hoje, as
palavras começaram a trazer o interior para a exposição ao meu
olhar. temerosas, as palavras despidas não despiam por inteiro
o que diziam. as palavras se adiantaram, ansiosas, “vem dormir
comigo”, e elas próprias ficarão acordadas aqui comigo que não as
deixarei dormir e as acariciarei. tomarei o corpo das palavras e o
despirei, vou beijá-las todas e por toda parte, vou abraçá-las e as
vou engolir, fazendo-as minhas palavras: “vem dormir comigo”. as
palavras ficarão entre as minhas pernas e entre as tuas pernas, e
as minhas pernas e as tuas pernas trocarão palavras nuas, rubras
de tesão. quando a manhã vier, enorme quantidade de palavras
de amor estarão adormecidas, exaustas, espalhadas pelo teu
corpo e pelo meu corpo. palavras, agora, sem imagem e sem som,
voltadas cada qual para seu próprio sonho, o sonho das palavras,
cheios de palavras que nunca ninguém escutou.
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Para: lc.com
Enviada em: terça-feira, 17 de outubro de 2006, 01:34
Assunto: estrelas
meu anjo, ao prazer de fumar a madrugada de um charuto, ao som abafado
de um clarinete mozartiano, enquanto o teto estranhamente se move e
faz desenhos de modigliani (entre eles “a menina azul”), será acrescentado
do prazer de voltar para a cama, que não é mais cama, saveiro, barcarola,
cujo ventre me recebe e embala, com ondulações de quadril e algemas de
pernas; o lençol é um véu que a nada cobre; o travesseiro, braços buliçosos,
e o sono um despertar permanente assim como a vigília é um sonho sem
sombras; ali, por entre os seios estará meu cansaço arrependido do tempo
consumido em vão; ali, por entre as pernas, estarão o meu segredo e o
teu, mutuamente revelados e mutuamente guardados a sete chaves; nada,
ninguém, nunca, saberá das palavras e dos gestos, dos prazeres e desmaios
que ali se geram e ali se consomem – e todos se perguntarão porque o
nosso amanhã é sempre um madrigal.

Para: lc.com
Enviada em: quarta-feira, 18 de outubro de 2006, 00:16
Assunto: historiografia
uma história que começa pelo meio e anda para trás tem uma relação
esquisita com o tempo. uma história cujos personagens, sem nada
saber antecipadamente, fazem do universo metafórico a linguagem
normal do cotidiano; uma história em que a ação quase que precede
a aposta, vem antes do argumento e não escandaliza; uma história em
que o cuidado e atenção são máximos, a sensualidade uma premissa
e a ternura uma condição de sobrevivência; uma história sem tarja de
segurança ou rede protetora; uma história assim só podia se passar
assim com as pessoas assim.
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Para: lc.com
Enviada em: sexta-feira, 20 de outubro de 2006, 04:06
Assunto: brincadeirinha
um anjo pós-eleitoral
em minha vida
armou um vendaval
de verão
tropical
trazendo em cada mão
uma ilusão
e um castiçal
dispostos bem ou mal
no coração
do animal
que o tem tanto querida
o coração
agora uma ferida
sangrou lágrimas de sal
até que o anjo temporal
sorveu-as como a uma bebida
e se entregou à mão
do coração
do animal
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Para: lc.com
Enviada em: terça-feira, 24 de outubro de 2006, 01:09
Assunto: comunhão
é esta com certeza a palavra certa. para o momento em que eu
beba o vinho em tua pele, o líquido de teu corpo, a saliva de tua
boca; é esta a palavra exata, para o encontro das línguas como
vulcões invertidos, para a união dos sexos perplexos, para os
abraços imortais; é esta a palavra sacramental, bíblica, mágica.
esta é a palavra a ser dita “em feitio de oração”.

Para: lc.com
Enviada em: quarta-feira, 25 de outubro de 2006, 01:14
Assunto: assim como assim
assim como as espirais para a linha reta, assim como o risco para o
asfalto, assim como a queda para a levitação, assim como o líquido para
as borboletas, assim como a farsa para a história, assim como o cálice,
ou como a flanela, ou como o sintoma, ou como o pórtico, o emblema,
a fantasmagoria, o acetinado, a fábula, o coreto.
assim como o a, e, i, o, u; assim como os fenícios, a espátula, a garganta,
o dorso de um cavalo, a esfinge, o cântico dos cânticos, a enxada, a
bateia, a lavra, a pepita, a balança, o peso, a joia, o embornal.
assim como você, de costas, de perfil, de bruços, de frente, de mal, de
bem, de ontem, anteontem, de hoje, de amanhã, de sempre;
tudo faz sentido. por uma única razão. um doce para quem adivinhar.
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Para: lc.com
Enviada em: sexta-feira, 27 de outubro de 2006, 01:46
Assunto: tempo de sobra
cabem em uma semana todas as ansiedades, expectativas,
emoções baratas, planos fabulosos; cabem em uma semana todo
o ex-tempo de espera, o tempo corrido, o tempo não para, o
tempo de sobra; cabem em uma semana a calma, o ver o tempo
passar, o não fazer nada, o fazer tudo, o deixa que eu chuto, o faz
que vai, mas não vai, o até amanhã se deus quiser, o vai nessa que
é tua, o vem de lá aquele abraço, o mamar no gato você não quer,
o a mão que afaga é a mesma que apedreja, o fazer amor por
telepatia, por telefone, por telegrama, por telemania, por telesena,
televídeo, telesperona, telível, telecoteco; cabem em uma semana
a saia rodada, a blusa de zíper, a calcinha de renda, a meia preta, o
sapato alto, o colar, a pulseira; cabem em uma semana o próximo
capítulo, o epílogo e o posfácio; cabem a bíblia e o Zé Dirceu, a
Marisa Monte e o Zeca Pagodinho, o Antonio Conselheiro e o
próprio Euclides da Cunha. só não cabem em uma semana nem
em um milhão de semanas este afeto e este açúcar.
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Para: lc.com
Enviada em: terça-feira, 31 de outubro de 2006, 00:19
Assunto: vai-se a antepenúltima pomba
meu anjo sereno, a gente passa por todas as escolas, não é?
naturalista, simbolista, realista, parnasiana, romântica, indianista,
e por aí vai. são etapas etárias. mas eis que apareceu um anjo no
meio do caminho, no meio do caminho apareceu um anjo e agora
revivo todas elas no espaço de um só dia. acordo romântico, me
agito como um realista, enérgico como um indianista, para virar
simbolista e parnasiano ao cair da tarde. à noite, fico gótico ou
helênico, dependendo da cor da madrugada. modernista passou
do ponto e virou clássico chato, portanto não estaciono muito
tempo nessa vaga, que é, aliás, reservada para deficiente emocional.
surrealismo é um barato, desde que bem dosado, mas o melhor de
tudo é a volta ao arco-íris (que quer dizer “mulher arco-íris”? – no
Brasil o simbolismo é conhecido), mistura de todas as escolas e que
dá a cada um a oportunidade de inventar a sua. ou inventá-la a dois.
eis aqui um convite mulher arco-íris: vamos inventar uma língua,
um código, uma ficção, uma hiper-realidade radicalmente novos? –
usando, todavia, o mesmo material primitivo dos pés e das mãos,
dos cinco sentidos, da chuva e do calor das coxas.
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