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[ n o t a  d o  e d i t o r]

R
ecentemente, o debate em torno da reforma 
política voltou a ganhar força. As razões pa-
ra isso são: a manifestação do presidente Lu-
la, logo no início de seu mandato, defenden-

do a sua realização; o posicionamento do Tribunal 
Superior Eleitoral na consulta feita pelo Democratas 
sobre o pertencimento do mandato parlamentar; e, 
finalmente, os acertos entre PT e PSDB acerca do 
mandato presidencial e, principalmente, da reelei-
ção para a chefia do Executivo.

Com relação a este último ponto, em especial, 
embora a reeleição tenha sido testada apenas du-
as vezes nos planos nacional e municipal, e no má-
ximo três vezes nos estados, já há quem afirme que 
ela não foi bem sucedida.

Todos os partidos e lideranças políticas concor-
dam sobre a necessidade de se fazer uma reforma 
política, mas divergem no que diz respeito ao seu 
conteúdo e oportunidade. Por isso, o cenário não 
deve ser de grandes mudanças no curto prazo. Já 
no Poder Judiciário, há novidades: começaram a ser 
editadas as primeiras súmulas vinculantes. Embora 
muitos juristas e advogados sejam contra, por en-
tenderem que essa prática impede o juiz de instân-
cia inferior de interpretar o direito aplicado ao caso 

concreto sob seu exame, a edição de súmulas vin-
culantes deverá trazer maior rapidez na solução de 
processos judiciais, desafogando o Judiciário, que 
trabalha com um número excessivo de processos 
muitas vezes idênticos. Esse é o tema do artigo Sú-
mula Vinculante e a Celeridade dos Processos Judi-
ciais da seção Governo.

No front econômico, a despeito da significativa 
queda do juros real nos últimos dois anos, continua 
a pressão para a redução da taxa de juros básica. No 
entanto, o Banco Central tem como meta não deter-
minada taxa de juros, mas sim a estabilização eco-
nômica, e ele mesmo admite não poder precisar os 
reais efeitos da redução feita até agora. Assim, po-
de estar havendo uma excessiva liquidez na econo-
mia, geradora de possíveis pressões inflacionárias 
no futuro.

E no Especial deste boletim, o artigo Por uma 
Agência Nacional de Serviços Financeiros. Nele, An-
dré Levy, Gerente de Riscos Operacionais da Aus-
tralian Prudential Regulation Authority, defende a 
instituição de uma Agência Reguladora responsável 
pela estabilidade do sistema financeiro, deixando ao 
Banco Central apenas a função de zelar pela estabili-
dade da moeda. 

NOTA DO EDITOR
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N
os últimos dias a agen-
da política nacional foi 
tomada pelo reacendi-
mento do debate em 

torno da reforma política. As ra-
zões para isso são basicamente 
três, em ordem de importância: 
primeiramente, a tematização 
do assunto pelo presidente Lu-
la no início de seu segundo man-
dato. Em segundo lugar, o posi-
cionamento do Tribunal Superior 
Eleitoral na consulta feita pelo 
“Democratas” (ex-PFL) sobre o 
pertencimento do mandato par-
lamentar. E, por fim, os acertos 
intra e interpartidários entre PT 
e PSDB acerca do mandato presi-
dencial e, principalmente, da re-
eleição para a chefia do Executi-
vo. 

É sempre preciso ter muita cau-
tela com a animação da mídia e 
dos políticos com esse tema, vis-
to que a reforma política é um 
daqueles itens da agenda públi-

ca nacional sobre o qual todos 
os partidos e lideranças parecem 
estar de acordo quanto à sua ne-
cessidade, discordando, porém, 
quanto ao seu conteúdo e, mais 
ainda, quanto à sua oportunida-
de. Não fosse assim, o projeto 
ainda hoje em trâmite pelo Con-
gresso Nacional, relatado pelo de-
putado Ronaldo Caiado (DEM-GO) 
na legislatura passada, já teria si-
do aprovado. Ocorre, todavia, 
que esse projeto, assim como vá-
rias outras propostas antes ana-
lisadas pelo Congresso, enfrenta 
dois tipos de obstáculos: por um 
lado, são tão repletos de pontos 
controversos que se torna difícil 
formar em torno deles consensos 
mínimos que facilitem seu enca-
minhamento; por outro, carecem 
de patrocinadores fortes, que se-
jam capazes de costurar apoios, 
recompensar adesões e enqua-
drar rebeldias –, o que costuma 
acontecer apenas no caso de pro-

O segundo governo Lula e a reforma política:

Cenários possíveis e a 
incógnita de 2010

[ e m  a n á l i s e :  p o l í t i c a ]
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postas de interesse do Poder Exe-
cutivo ou respaldadas por pode-
rosos lobbies. 

A falta de consenso é facilmen-
te explicável pela diferença entre 
os diversos partidos políticos bra-
sileiros. Considerando as agremia-
ções maiores ao longo dos anos, 
PT, PSDB e DEM, por um lado, têm 
se mostrado partidos mais disci-
plinados, coesos e nacionalmente 
estruturados. Para eles, tomados 
apenas como organizações parti-
dárias, seria proveitosa a adoção 
de um sistema eleitoral propor-
cional de listas fechadas, cláusu-
las de barreira a micropartidos, 
fidelidade partidária rígida e res-
trição a coligações proporcionais. 
Já o PMDB, por outro lado, carac-
teriza-se como um partido nacio-
nalmente fracionado em caciquis-
mos estaduais, porto seguro de 
trânsfugas à direita, ao centro e 
à esquerda, menos coeso que as 
demais grandes agremiações em 
sua atuação congressual e inca-
paz de conformar um projeto na-
cional de poder dotado de um mí-
nimo de coesão. 

Tendo tudo isso em vista, tor-
na-se menos rentável para o PMDB 
apostar em qualquer projeto de 
reforma política que não só esti-
mule, mas também exija a exis-
tência de organizações partidá-
rias mais sólidas, algo inevitável 
na vigência de regras eleitorais 
mais rigorosas. Dentre as gran-
des agremiações, é o PMDB a que 
mais se beneficia da frouxidão de 
nossas regras de competição po-
lítica, pois elas permitem ao par-
tido acomodar as suas diferenças 
regionais, inchar pelo recebimen-
to de retirantes partidários, atu-
ar no Congresso de forma incon-
sistente sem gerar crises internas, 
além de não apenas sobreviver, 
eleição após eleição, a despeito 
da carência de uma atuação mini-
mamente unificada no plano na-
cional, mas ainda lograr cresci-
mento, ampliando suas bancadas 
parlamentares e conquistando 

governos estaduais e prefeituras 
país afora. 

Já se tomarmos os partidos 
menores, como PP, PTB, PR (ex-
PL), PDT, PSB, PPS, PC do B e PV, a 
reforma política representa uma 
ameaça. Vários deles, sobretudo 
os três primeiros, são destinos 
tradicionais de parlamentares 
sem compromisso com qualquer 
legenda ou ideário. Por isto, te-
riam poucas razões para apoiar 
regras que instituíssem a fideli-
dade partidária. Além disso, jus-
tamente por serem agremiações 
menores, são apoiadores natos 
de regras que mantenham a pos-
sibilidade de coligações em elei-

ções proporcionais, pois podem 
assim beneficiar-se da “carona” 
de agremiações maiores ou do 
“ganho de escala” proporciona-
do pela associação com organi-
zações de tamanho similar. Pela 
mesma razão, a cláusula de bar-
reira é evidentemente uma ini-
miga mortal. Também por sua 
dimensão, essas agremiações 
partidárias têm maiores difi-
culdades de forjar projetos na-
cionais de poder, o que torna a 
estratégia de regionalização e 
adesismo situacionista saídas 
naturais para a maior parte de-
les. Para agremiações desse ti-
po, reformas políticas serviriam 

de quê? É natural que não se em-
penhem em sua aprovação. 

Deste modo, em princípio, o 
apoio a mudanças profundas das 
instituições políticas interessariam 
apenas às três agremiações maio-
res capazes de conformar pro-
jetos nacionais de poder: PSDB, 
PT e DEM. Estes partidos, contu-
do, quando chegam ao Planalto, 
são obrigados a mitigar seus ím-
petos reformistas, pois a insistên-
cia na realização de reformas que 
prejudicassem os demais partidos 
poderia acarretar o desmantela-
mento das coalizões necessárias 
à governabilidade. Ou seja, as le-
gendas menores podem condicio-
nar a manutenção de seu apoio 
ao governo à preservação das re-
gras que assegurem a sua sobrevi-
vência como organizações. Assim, 
por cautela, as agremiações par-
tidárias maiores, uma vez no go-
verno, se vêem obrigadas a deixar 
de lado suas intenções reformis-
tas, dando prioridade a outros te-
mas em sua agenda congressual. 
Não é à toa que tanto o ex-presi-
dente Fernando Henrique Cardoso 
como o presidente Lula sempre de-
fenderam o ponto de vista segun-
do o qual a reforma política não é 
uma atribuição sua, mas do Con-
gresso Nacional e dos partidos ali 
atuantes. Portanto, a mera defesa 
da relevância da reforma política 
em nada compromete os chefes do 
Executivo que alardeiam a sua pre-
mência, razão pela qual se deve to-
mar como mero exercício retórico 
a manifestação do presidente Lula 
em início de segundo mandato de-
fendendo a sua realização. 

Pelas razões acima aduzidas 
pode-se considerar que as regras 
políticas brasileiras encontram-
se numa situação de equilíbrio, 
sendo possível esperar movimen-
tos mais assertivos no sentido de 
alterá-las apenas no caso de in-
vestidas externas que afetem tal 
equilíbrio e tornem necessário às 
elites partidárias agir de modo a 
restaurá-lo ou criar outro em seu 

Em princípio, o apoio a 
mudanças profundas 
das instituições políticas 
interessariam apenas 
às três agremiações 
maiores capazes de 
conformar projetos 
nacionais de poder: 
PSDB, PT e DEM.

[ e m  a n á l i s e :  p o l í t i c a ]
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lugar. Embora não possamos ain-
da afirmar categoricamente ser 
este o caso, é possível que o po-
sicionamento do TSE com respei-
to ao pertencimento do manda-
to parlamentar tenha surtido tal 
efeito. Vale notar que o Tribunal 
Superior Eleitoral apenas posicio-
nou-se depois de provocado por 
uma consulta do DEM, que se viu 
prejudicado pelas muitas defec-
ções sofridas por aqueles parla-
mentares que elegeu em 2006, 
posicionando-se como oposição 
ao governo Lula, mas que deci-
diram bandear-se para as hostes 
situacionistas. Tanto PFL quanto 
PSDB, à época em que eram situa-
ção, durante os dois mandatos de 
FHC, poucas razões tiveram para 
tamanho apego à fidelidade par-
tidária – visto que, naquele perío-
do, eram eles os beneficiários do 
adesismo governista. Todavia, o 
período de estiagem que lhes foi 
proporcionado pela passagem à 
condição oposicionista os levou 
a buscar normas que reduzam o 
seu prejuízo – que já fora conside-
rável quando da primeira eleição 
de Lula e se repetiu quando do iní-
cio do segundo mandato. Por is-
so, para esses partidos tornou-se 
proveitoso (e não mais arriscado) 
impor perdas às agremiações que 
formam a coalizão situacionista – 
por um lado, recuperam os parla-
mentares dissidentes; por outro, 
minam a base de sustentação do 
governo ao qual se opõem. 

É em virtude das perdas que 
os partidos menores da base si-
tuacionista podem sofrer que po-
demos esperar, neste momento, 
algum engajamento do Executi-
vo no patrocínio a mudanças nas 
regras institucionais. Com vistas 
a preservar as bancadas que lhe 
apóiam e proteger as recentes ade-
sões obtidas pelos seus aliados, 
o Executivo e o partido do pre-
sidente podem se ver na contin-
gência de patrocinar a aprovação 
de regras que possibilitem a neu-
tralização do posicionamento do 

TSE com relação ao pertencimen-
to dos mandatos, assegurando a 
posse das cadeiras dos parlamen-
tares eleitos no sistema propor-
cional a eles próprios – e não a 
seus partidos originais. Neste ca-
so, porém, ao invés de uma refor-
ma, teríamos mais propriamente 
uma “contra-reforma” política, por 
dois motivos. Em primeiro lugar 
em função da sua natureza reati-
va a uma decisão tomada por ou-
tro poder; em segundo lugar, por 
seu caráter regressivo, pois ao in-
vés de aprovarem-se regras favo-
ráveis ao reforço dos partidos e 
do sistema partidário brasileiros, 
teríamos justamente o oposto. 

Isto não seria uma completa 
novidade, se lembrarmos da de-
cisão do Congresso relativa à as-
sim chamada “verticalização das 
coligações” – a decisão do Supre-
mo Tribunal Federal que tornou 
compulsória a repetição, nos es-
tados, da coligação feita na elei-
ção presidencial. Diante da cami-
sa-de-força centralizadora gerada 
pela decisão da corte suprema, os 
líderes partidários – de oposição 
e situação – consideraram desejá-
vel alterar a Constituição de mo-
do a possibilitar que os partidos 
se coligassem livremente nos es-
tados. Embora de natureza mui-
to distinta, tanto no que se refere 

à sua consistência jurídica, quan-
to no que concerne à sua adequa-
ção política a um país federativo, 
a decisão judicial em prol da ver-
ticalização logrou romper o equi-
líbrio anti-reformista das lideran-
ças partidárias, motivando-as a 
ponto de aprovar uma mudan-
ça da Constituição – para o que é 
necessário construir uma super-
maioria, requerendo assim um su-
perconsenso. Também neste caso 
pode-se certamente falar de uma 
contra-reforma política, dado seu 
caráter reativo ao posicionamento 
do Judiciário, muito embora não 
se possa com tanta certeza afir-
mar o caráter regressivo da regra 
adotada – tendo em vista sermos 
uma federação multipartidária, 
no âmbito da qual é natural que 
os partidos se coliguem diferen-
ciadamente nas diversas disputas 
políticas do plano subnacional. 

Mais uma vez um amplo con-
senso negativo parece estar se 
formando, numa nova contra-re-
forma, agora tendo como alvo a 
possibilidade de reeleição dos 
chefes do Executivo. Desta feita, 
a coalizão contra-reformista une 
dois dos principais grandes parti-
dos nacionais, PSDB e PT, por ra-
zões de acomodação interna. Para 
o PSDB o fim da reeleição mostra-
se conjunturalmente favorável em 
virtude do partido contar hoje 
com dois fortíssimos candidatos a 
candidato à Presidência da Repú-
blica para 2010. Uma disputa acir-
rada entre José Serra e Aécio Ne-
ves poderia acarretar uma cisão 
de imensas proporções no ninho 
tucano, comprometendo não só 
as pretensões eleitorais do parti-
do em 2010, mas a própria sobre-
vivência da agremiação no médio 
prazo. Caso a reeleição não mais 
exista para os próximos chefes de 
Executivo eleitos, o mais novo po-
deria ceder a vez ao mais velho, 
ocupar um lugar de destaque na 
cena nacional nos anos seguin-
tes e candidatar-se ao Planalto em 
2015 – caso também seja aprova-

Mais uma vez um 
amplo consenso 
negativo parece estar 
se formando, numa 
nova contra-reforma, 
agora tendo como 
alvo a possibilidade de 
reeleição dos chefes do 
Executivo.

[ e m  a n á l i s e :  p o l í t i c a ]
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da a ampliação do mandato para 
cinco anos. Isto resolveria os pro-
blemas internos do partido, que 
foi o primeiro a beneficiar-se do 
instituto da reeleição, há apenas 
nove anos. 

Para o PT o fim da reeleição re-
solve boa parte das dificuldades 
que tem o partido hoje para ar-
ranjar um sucessor da legenda pa-
ra Lula. Os sucessivos escândalos 
que incidiram sobre a administra-
ção petista nos quatro primeiros 
anos de governo abateram boa 
parte da elite partidária, eliminan-
do a chance de que algumas das 
estrelas do partido se cacifassem 
como candidatos presidenciais. O 
primeiro abatido foi José Dirceu, 
seguido por José Genoíno e, final-
mente, Antônio Palocci. Dentre 
outras figuras nacionais do par-
tido que haviam sido governado-
res, Olívio Dutra, Benedita da Sil-
va e Cristovam Buarque tiveram 
desempenhos sofríveis à frente 
de seus ministérios, foram subs-
tituídos e inviabilizaram-se como 
candidatos petistas à presidência 
– Buarque até foi candidato, mas 
teve de sair do PT e apresentou 
desempenho desprezível nas ur-
nas. O governador baiano Jacques 
Wagner tem na possibilidade de 
reeleger-se (que deverá ser asse-
gurada tanto política como juridi-
camente em caso do fim da regra 
da reeleição) uma estratégia mais 
proveitosa para 2010; Marta Su-
plicy, que enfrenta forte rejeição 
em seu próprio Estado, teria ainda 
mais dificuldades em lançar vôos 
fora de São Paulo, e o prefeito de 
Belo Horizonte, Fernando Pimen-
tel, será provavelmente o candi-
dato petista ao Palácio das Alte-
rosas. 

Quem parece sobrar como no-
mes fortes e passíveis de naciona-
lização dentro do PT são o minis-
tro da Justiça, Tarso Genro, cujo 
destino e viabilidade eleitoral es-
tarão fortemente jungidos a seu 
desempenho à frente da pasta, 
sobretudo no que compete à can-

dente questão da Segurança Pú-
blica, e o ministro da Educação, 
Fernando Haddad, cujo Programa 
de Desenvolvimento da Educação 
ganhou enorme respaldo social. 
Diante deste quadro, seja qual for 
o cenário da conjuntura eleitoral 
em 2010, hoje a melhor estraté-
gia para o PT é apostar no relan-
çamento de Lula em 2015, após 
um período fora do Planalto. Pa-
ra isto, é melhor acabar com a re-
eleição. 

A coalizão contra-reformista 
parece ter realmente ganhado cor-
po, sobretudo se considerarmos o 
levantamento divulgado pelo site 
G1.com.br em 21/04/2007, segun-

do o qual ao menos 17 governa-
dores já têm posição firmada con-
tra a reeleição, sendo que apenas 
três a defenderam. Quinze deles 
também se manifestaram pela 
ampliação do tempo de mandato 
para cinco ou seis anos. Assim co-
mo os partidos menores, o PMDB 
não deu qualquer indicativo de se 
opor à mudança das regras; inclu-
sive, nenhum dos governadores 
da legenda manifestou-se a fa-
vor de que a reeleição fosse man-
tida. Aparentemente, apenas o 
DEM manifestou posição contrária 
ao fim do instituto que foi criado 
pela iniciativa de um ex-deputa-
do seu – Mendonça Filho, de Per-

nambuco. Isto pode ser explicado 
não apenas por eventual coerên-
cia programática do partido, mas 
também porque para o ex-PFL não 
interessaria ajudar a resolver os 
problemas nem do PT, ao qual se 
opõe, nem do PSDB, com o qual 
disputa o espaço oposicionista. 
Para o Democratas, um eventual 
racha no ninho tucano em 2010 
poderia até mesmo ser benéfico, 
viabilizando uma eventual candi-
datura própria da legenda à Presi-
dência da República – hoje muito 
difícil de ser vislumbrada. 

Embora o instituto da reeleição 
tenha tido a oportunidade de ser 
testado por apenas duas vezes 
nos plano nacional e municipal, 
e no máximo três vezes nos esta-
dos, já há os que assegurem não 
ter ele dado certo. É difícil afir-
mar, contudo, que no curto perí-
odo em que vigorou até agora, a 
reeleição de chefes do Executivo 
tenha se tornado uma regra cujos 
benefícios, malefícios e imperfei-
ções possam ser avaliados com 
segurança. Em particular no caso 
destas últimas, antes mesmo que 
fossem experimentados aprimo-
ramentos que possibilitassem sa-
nar eventuais falhas peculiares a 
processos de reeleição, uma am-
pla maioria de nossas lideranças 
políticas tem se apressado em de-
fender a pura e simples revogação 
do dispositivo. 

Além da instabilidade institu-
cional que acarreta, com a per-
da de credibilidade nas regras 
que balizam a competição políti-
ca, a precoce revogação de nor-
mas que foram instituídas há tão 
pouco tempo pode pôr a perder 
o tempo de consolidação que per-
corremos desde as reformas an-
teriores. Na revisão constitucional 
de 1993 os mandatos presiden-
ciais foram reduzidos de cinco 
para quatro anos; com isto, “ca-
saram-se” as eleições para o Exe-
cutivo e o Legislativo no plano 
nacional, facilitando em alguma 
medida a composição de um Con-

Embora o instituto da 
reeleição tenha tido a 
oportunidade de ser 
testado por apenas 
duas vezes nos plano 
nacional e municipal, e 
no máximo três vezes 
nos estados, já há os 
que assegurem não ter 
ele dado certo.

[ e m  a n á l i s e :  p o l í t i c a ]
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gresso afinado com a Presidência 
da República. Caso agora se mude 
o tempo de mandato do presiden-
te, mas não das casas legislativas, 
teremos um novo descasamento, 
além dos custos de realizar elei-
ções em âmbito nacional quase 
todos os anos – custos que não se 
reduzem à organização dos plei-
tos apenas, mas também ao pre-
juízo que o clima eleitoral causa 
ao encaminhamento normal da 
agenda de políticas públicas no 
país. 

Caberia ainda questionar onde 
reside o ponto ótimo da relação 
entre continuidade administrativa 
e controle popular no que concer-
ne aos tempos de mandato. O que 
seria melhor para o país: a con-
cessão de um segundo mandato 
de quatro anos a um governante 
bem avaliado durante seu primei-
ro período, a interrupção de um 
mau governo com quatro ou cin-
co anos, ou a interrupção de um 
bom governo aos quatro ou cinco 
anos? Este questionamento não 
tem sido feito com o devido vagar 
no atual debate sobre o assun-
to. Também se poderia questio-
nar se de fato candidatos à ree-
leição são mais propensos ao uso 
da máquina do que aqueles que 
tentam eleger seus correligioná-
rios como sucessores. Ou ainda: 
governantes que sabem que po-
derão herdar os feitos (e desfei-
tos) de sua própria administração, 
não tenderão a ser mais respon-
sáveis na gestão da coisa pública? 
Por fim: não tem o eleitor o direi-
to de preferir o certo ao duvidoso, 
reconduzindo ao cargo um man-
datário que passou no teste inicial 
ao invés de apostar num opositor? 
A resposta a todas estas questões 
parece ter cedido lugar ao casu-
ísmo da acomodação dos interes-
ses partidários de curto e médio 
prazos, curiosamente unindo ad-
versários mais preocupados com 
a solução de seus próprios pro-
blemas intestinos do que com o 
aprimoramento institucional da 

democracia brasileira. De qual-
quer modo, em vez de uma refor-
ma política, pode haver uma con-
tra-reforma. 

Este cenário ainda está ilumi-
nado por variáveis de curto prazo 
que podem mudar nos próximos 
três anos. Por enquanto, a enor-
me força do segundo Governo Lu-
la – que se vê diante de uma débil 
oposição no momento – combi-
na-se, paradoxalmente, com a fal-
ta de um projeto reeleitoral den-
tro do governismo e com as boas 
chances eleitorais de Aécio e Ser-
ra. Mas algumas alterações de ru-
mo podem acontecer. De um la-
do, a possibilidade de algum 
“apagão” político e/ou adminis-
trativo do governo, com impactos 
sobre o cálculo dos atores políti-
cos. De outro, e com maior proba-
bilidade de ocorrer, as brigas den-
tro do governismo – advindas de 
pleitos do PMDB e de Ciro Gomes 
para serem candidatos ao Palácio 
do Planalto – e os conflitos dentro 
do PSDB podem tornar mais difí-
cil não só a contra-reforma polí-
tica, mas a repetição do biparti-
darismo presidencial das últimas 
quatro eleições. 

Ainda é cedo, portanto, para se 
ter um cenário claro de mudanças 
institucionais vinculadas aos pro-
jetos políticos para 2010. É pos-
sível tanto uma continuidade das 
regras atuais – ou da maior par-
te delas –, um impulso reformista 
vindo do Judiciário ou uma contra-
reforma, acomodando os interes-
ses do presidente, de seu parti-
do, o PT, e do PSDB. Só uma coisa 
é certa: a próxima eleição será a 
primeira da redemocratização em 
que Lula não será concorrente à 
Presidência da República, e os de-
mais atores não conseguiram por 
ora encontrar uma bússola pa-
ra esta nova situação. É este fato 
que está levando ao lançamento 
de balões de ensaio reformistas e 
anti-reformistas, bem como à in-
definição da linha divisória entre 
governismo e oposicionismo.         
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E
m 9 de fevereiro desse 
ano, o Supremo Tribunal 
Federal tomou uma de-
cisão inédita: julgou de 

uma só vez 4.908 processos que 
tratavam do mesmo tema. Eram 
recursos extraordinários apre-
sentados pelo INSS contra deci-
sões anteriores a respeito da ex-
tensão de benefícios relativos a 
“pensões por morte”. Eram pro-
cessos movidos por milhares de 
pensionistas da Previdência So-
cial que pleiteavam benefícios 
concedidos por nova legislação. 
Na véspera, ao julgar dois casos 
semelhantes, o STF, por maioria, 
havia decidido que a concessão 
de tais benefícios não se aplicava 
a dois casos concretos submeti-
dos a julgamento. No dia seguin-

te a decisão foi estendida aos 
4.908 processos. 

Interessante ressaltar obser-
vações feitas por alguns minis-
tros durante o julgamento. O Mi-
nistro Marco Aurélio apresentou 
certa apreensão quanto ao fato 
de, eventualmente, estar sendo 
tomada uma decisão apressada, 
sem que se examinassem requisi-
tos processuais para a admissibi-
lidade dos recursos, o que pode-
ria provocar um sem-número de 
embargos sobre a decisão. O Mi-
nistro Carlos Ayres de Britto res-
saltou que o “tribunal vai retirar 
deste julgamento uma experiên-
cia cujos resultados poderão apri-
morar os processos de celerida-
de” de forma a tornar mais rápida 
a decisão em processos que che-

e a celeridade dos processos judiciais
Súmula vinculante
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gam até a Suprema Corte. A Minis-
tra Ellen Gracie, presidente do STF, 
lembrou que, “se alguma questão 
há que mereça o título de questão 
de massa, homogênea e absolu-
tamente uniforme é exatamente a 
questão que ontem decidimos nos 
dois recursos chamados a julga-
mento.” O Ministro Celso de Mello 
considerou a decisão um experi-
mento de caráter institucional im-
portante, pois “a busca da celeri-
dade processual com a resolução 
de conflitos multitudinários, sem 
comprometimento da segurança 
jurídica, representa um objetivo a 
ser perseguido pelo STF.” E o Mi-
nistro Sepúlveda Pertence recor-
dou alguns momentos da história 
do STF quando o “Supremo esteve 
à beira da falência, por ter proferi-
do 7 mil sentenças em um ano”. 

A decisão tomada traz à tona 
problema que atormenta não ape-
nas o Poder Judiciário, mas toda a 
sociedade. Por que são tão demo-
radas as decisões judiciais? Por 
que o acesso à Justiça, valor fun-
damental da democracia, e a rápi-
da solução de litígios estão sendo 
tão difíceis na sociedade brasileira 
atual? Sem Judiciário autônomo, 
livre e independente não se pode 
falar em democracia, direitos fun-
damentais e estabilidade política 
e institucional. Mas, por outro la-
do, um Poder Judiciário ineficaz, 
porque lento e demorado, contri-
bui muito para a descrença nas 
instituições e na lei. 

A decisão incomum tomada no 
caso dos processos sobre “pen-
são por morte” nos leva a refle-
tir a respeito de um instituto ju-
rídico estabelecido recentemente 
no sistema constitucional brasilei-
ro: a súmula vinculante. Uma das 
inovações introduzidas pela refor-
ma do Judiciário, hoje prevista na 
Constituição Federal, foi a possi-
bilidade de serem editadas pelo 
Supremo Tribunal Federal súmu-
las vinculantes. É o que estabele-
ce o artigo 103-A: 

“O Supremo Tribunal Federal po-

derá, de ofício ou por provocação, 
mediante decisão de 2/3 (dois ter-
ços) dos seus membros, após reite-
radas decisões sobre matéria cons-
titucional, aprovar súmula que, a 
partir de sua publicação na im-
prensa oficial, terá efeito vinculan-
te em relação aos demais órgãos 
do Poder Judiciário e à administra-
ção pública, direta e indireta, nas 
esferas federal, estadual e munici-
pal, bem como proceder a sua re-
visão ou cancelamento, na forma 
estabelecida em lei.” 

E o parágrafo primeiro do mes-
mo artigo completa: 

“A súmula terá por objetivo a 
validade, a interpretação e a efi-

cácia de normas determinadas, 
acerca das quais haja controvér-
sia entre órgãos judiciários ou en-
tre esses e a administração públi-
ca que acarrete grave insegurança 
jurídica e relevante multiplicação 
de processos sobre questão idên-
tica.” 

A aprovação desse dispositi-
vo na Constituição Federal se deu 
em 2004, sendo um dos aspectos 
mais controvertidos da reforma 
do Judiciário. Inúmeras manifes-
tações de juristas e advogados fo-
ram e ainda hoje são contrárias à 
edição de tais súmulas. Isto repre-
senta, segundo entendem, uma 
injustificável violação do princípio 

maior da independência do juiz e 
do respeito a seu livre convenci-
mento. A liberdade de convicção 
dos magistrados sempre foi um 
dos mais caros princípios defendi-
dos pelos juristas brasileiros. Im-
pedir o juiz de instância inferior 
de interpretar o direito aplicado 
ao caso concreto sob seu exame 
representaria um desrespeito ao 
exercício da função jurisdicional. 
Sob certo aspecto, entendem que 
a súmula vinculante estaria esta-
belecendo uma perigosa “hierar-
quização” no Poder Judiciário. 

A aplicação das súmulas em ca-
sos em andamento em instâncias 
inferiores deve desafogar o Poder 
Judiciário. Maior rapidez poderá 
ser observada na solução de pro-
cessos judiciais. É fato notório a 
multiplicidade de demandas a res-
peito de um mesmo tema, em to-
das as instâncias. Juízes e tribu-
nais reclamam, com razão, sobre 
o número excessivo de processos 
muitas vezes idênticos e repetiti-
vos. A legislação processual, visan-
do garantir os direitos individuais 
e o acesso à Justiça, permite um 
sem-número de recursos que re-
tardam uma decisão definitiva so-
bre as questões. Normas proces-
suais estabelecem procedimentos 
muitas vezes formais e demora-
dos, de observância obrigatória, 
que contribuem para a demora 
das decisões. A súmula vinculante 
deverá reduzir as demandas repe-
titivas sobre o mesmo tema, pois 
já se terá, no caso, uma orienta-
ção determinada pelo órgão supe-
rior do Poder Judiciário, para on-
de, se pretendido pelas partes e 
admitido pela legislação, poderia 
ser encaminhada, por meio de re-
curso, a questão discutida. 

Apesar da previsão constitu-
cional, apenas agora começaram 
a ser editadas as súmulas vincu-
lantes. Através da Lei 11.417/06, 
aprovada no segundo semestre 
do ano passado, após intenso de-
bate, foi regulamentada sua edi-
ção. Em fevereiro deste ano, ao 

A aplicação das 
súmulas em casos 
em andamento em 
instâncias inferiores 
deve desafogar o Poder 
Judiciário. Maior rapidez 
poderá ser observada 
na solução de processos 
judiciais.
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discursar na abertura do Ano Le-
gislativo, a Ministra Ellen Gracie 
afirmou que a súmula vinculante 
“terá reflexos de profunda reper-
cussão no modo como a socieda-
de, os poderes do Estado e o pró-
prio Judiciário se relacionam com 
o ordenamento jurídico em sua in-
terpretação última.”

Há no STF, preparadas pela Co-
missão de Jurisprudência, sete 
propostas de enunciados de sú-
mulas vinculantes.

A primeira súmula trata dos 
termos de adesão ao acordo para 
correção de saldos das contas do 
FGTS, objeto da Lei Complemen-
tar 110/01. Seu enunciado diz: 
“Ofende a garantia constitucional 
do ato jurídico perfeito a decisão 
que, sem ponderar as circunstân-
cias do caso concreto, desconside-
rar a validez e a eficácia de acor-
do constante do termo de adesão 
instituído pela LC 110/01.” 

É o caso de inúmeros proces-
sos que questionam o tratamento 
dado pela legislação para os ter-
mos de adesão e o adicional às 
contribuições ao FGTS estabele-
cidos para a correção dos saldos 
das contas dos trabalhadores, em 
virtude da implantação de planos 
econômicos. 

A segunda súmula trata da im-
possibilidade de leis estaduais 
disporem a respeito de loterias 
e bingos. Diz o enunciado: “É in-
constitucional a lei ou ato norma-
tivo estadual que disponha sobre 
loterias e jogos de bingo.” 

Esclarece a súmula proposta 
que não podem os Estados esta-
belecerem regras a respeito de lo-
terias e bingos, por ser esta ma-
téria de competência exclusiva da 
União. 

A terceira súmula fixa a compe-
tência da Justiça do Trabalho para 
o julgamento de ações de indeni-

zação decorrentes de acidentes de 
trabalho. Diz o enunciado: “Com-
pete à Justiça do Trabalho proces-
sar e julgar ações de indenização 
por danos morais e patrimoniais 
decorrentes de acidentes de tra-
balho propostas por empregado 
contra empregador ou a Previdên-
cia, inclusive aquelas nas quais, ao 
tempo da edição da Emenda Cons-
titucional 45/04, ainda não havia 
sido proferida sentença de mérito 
em primeiro grau.” 

São inúmeros os processos que 
se arrastam na Justiça comum em 
que se discute questão preliminar 
a respeito de quem teria compe-
tência para decidir a matéria, se 
a Justiça comum ou a especializa-
da, no caso a Justiça do Trabalho. 
Fixada a súmula tal questão não 
mais poderia ser decidida de ou-
tra forma pelos juízes. 

A quarta súmula refere-se à ne-
cessidade de serem observados 
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requisitos fundamentais nos pro-
cessos administrativos em curso 
no Tribunal de Contas da União. 
Diz o enunciado: “Asseguram-se o 
contraditório e a ampla defesa ao 
interessado em processo adminis-
trativo perante o Tribunal de Con-
tas da União, de cuja decisão pos-
sa resultar anulação ou revogação 
de ato administrativo que o bene-
ficie.” 

Nestes casos o que está retar-
dando a aplicação da Justiça é a 
não observância pelo Tribunal de 
Contas de direito assegurado a 
interessados em processos admi-
nistrativos, que têm que recorrer 
ao Judiciário para ver assegurado 
seu direito. 

A quinta súmula trata de maté-
ria penal. Lei aprovada em 1990 
dispôs sobre o benefício da pro-
gressão para condenado por cri-
me hediondo. O STF já decidiu 
pela inconstitucionalidade de 
parte desta Lei, o que não tem 
impedido milhares de processos 
de habeas corpus impetrados pe-
los condenados. Diz o enuncia-
do: “Para efeito de progressão de 
regime no cumprimento de pena 
por crime hediondo, ou equipara-
do, o juízo da execução observará 
a inconstitucionalidade do arti-
go 2 da Lei 8.072, de 25 de ju-
lho de 1990, sem prejuízo de ava-
liar se o condenado preenche, ou 
não, os requisitos objetivos e sub-
jetivos do benefício, podendo de-
terminar, para tal fim, de modo 
fundamentado, a realização de 
exame criminológico.” 

As sexta e sétima súmulas tra-
tam de questões tributárias re-
lativas à COFINS. O STF já deci-
diu pela inconstitucionalidade de 
dispositivo de lei aprovada em 
1998, que ampliou o conceito de 
faturamento tomado como base 
de cálculo da contribuição. Já de-
cidiu, também, pela constitucio-
nalidade de aumento da alíquota 
de 2% para 3% determinado pe-
la mesma Lei. Entretanto as de-
cisões somente valem para os 

casos em que houve demanda 
judicial, que chegaram ao STF e 
são por ele decididos. As súmu-
las pretendem estabelecer uma 
aplicação imediata destas deci-
sões para os casos em andamen-
to na Justiça Federal, que são mi-
lhares. Diz o enunciado da sexta 
súmula: “É inconstitucional o pa-
rágrafo primeiro do artigo 3 da 
Lei 9.716/98, que ampliou o con-
ceito de renda bruta, a qual deve 
ser entendida como a provenien-
te das vendas de mercadorias e 
da prestação de serviços de qual-
quer natureza, ou seja, soma 
das receitas oriundas do exercí-
cio das atividades empresariais.” 

E diz o enunciado da sétima sú-
mula: “ São constitucionais a Lei 
9.715/98, bem como o artigo 8, 
caput e parágrafo primeiro da Lei 
9.718/98, que só entrou a produ-
zir efeitos a partir de 1 de feve-
reiro de 1999.” 

As súmulas vinculantes irão ter 
um enorme efeito no trâmite de 
processos judiciais em grau de re-
curso. Isto porque o entendimen-
to do STF, expresso na súmula, te-
rá de ser observado pelos juízes e 
tribunais. Para se ter uma idéia da 
importância da súmula vinculan-
te, como forma de se impedirem 
recursos meramente protelató-
rios, vale observar dados indica-

As súmulas vinculantes 
irão ter um enorme 
efeito no trâmite de 
processos judiciais em 
grau de recurso. Isto 
porque o entendimento 
do STF, expresso na 
súmula, terá de ser 
observado pelos juízes e 
tribunais.

dos pelo STF. O número de recur-
sos impetrados no STJ e no STF 
cresceu, entre os anos de 1991 a 
2001, ou seja, em um período de 
dez anos, 930% no STJ e 663% no 
STF, a maioria tratando de assun-
tos sobre os quais já havia enten-
dimento pacífico firmado pela ju-
risprudência. 

Informações do banco de da-
dos do Poder Judiciário mostram 
que são propostos, anualmente, 
mais de 12 milhões de processos 
nas Justiças Federal, Estadual e 
Trabalhista. Em todos os proces-
sos são admitidos recursos, em 
obediência ao princípio do du-
plo grau de jurisdição. Em mui-
tas vezes os recursos são propos-
tos mais de uma vez, o que eleva 
consideravelmente o número de 
decisões a serem tomadas pelos 
magistrados e pelos tribunais. E 
as decisões finais em questões 
submetidas à análise do Judici-
ário freqüentemente demoram 
anos! 

Muitos entendem, também, 
que se deva proceder a uma refor-
ma da legislação processual com 
o objetivo de se reduzirem as pos-
sibilidades de recursos, muitas 
vezes meramente protelatórios. 
Desta forma seria obtida maior 
celeridade nas decisões. Esta re-
forma depende, entretanto, de 
legislação específica. Há muitas 
propostas e algumas estão sendo 
já implantadas. 

Neste quadro devemos entender 
a súmula vinculante como uma ini-
ciativa saudável para dar maior ce-
leridade às decisões em processos 
judiciais e contribuir para reduzir 
o tão criticado e indesejável con-
gestionamento do Poder Judiciá-
rio. O cenário que se desenha para 
os próximos meses deste ano, se 
confirmadas as previsões da Minis-
tra Ellen Gracie sobre a edição das 
primeiras súmulas, é o de conside-
rável redução no número de pro-
cessos aguardando julgamento e 
maior celeridade na administração 
da Justiça. 
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CEN, a SUSEP, o IRB e a CVM. A uni-
ficação da regulação do setor sob 
uma Agência Nacional de Serviços 
Financeiros (ANSFi) promete não 
somente trazer maior eficiência 
para a atividade, ao dar à inicia-
tiva privada um interlocutor regu-
latório único, mas também torná-
la mais eficaz na medida em que 
coordena mais efetivamente a su-
pervisão dos grupos financeiros. 

É o setor financeiro que oxige-
na a economia por meio da alo-
cação de recursos via crédito e 
investimentos, e que, ademais, 
coleta, agrega e recicla o detrito 
da atividade econômica: o risco. 
Sem ele, empreendedores ficam 
sem capital para produzir, e in-
vestidores com o dinheiro parado 
em ativos sem retorno. Por isso, é 
de interesse comum da sociedade 
capitalista poder contar com um 
sistema financeiro estável e efi-
ciente. É esse papel nevrálgico na 
economia que atrai para o setor 
financeiro o zelo especial do Es-
tado, a quem, em última instân-
cia, recorrem os bancos quando 
enfrentam uma crise de liquidez. 
É esse sinistro oculto que, por sua 

vez, cria a necessidade do depó-
sito compulsório. Cria também a 
necessidade da existência de cri-
térios mínimos de governança, 
que garantam que os riscos assu-
midos pelas instituições financei-
ras sejam não somente mensura-
dos e cobertos pelo seu capital, 
mas também efetivamente admi-
nistrados. 

A primeira resposta do Estado à 
necessidade de regulação do setor 
financeiro foi a criação de superin-
tendências dentro do Ministério 
da Fazenda ou do Banco Central, 
com responsabilidades específi-
cas de supervisão sobre bancos, 
seguradoras e, mais recentemen-
te, fundos de pensão privados. É 
assim que ainda opera um gran-
de número de nações, incluindo 
o Brasil, embora há vinte anos a 
maioria dos países desenvolvidos 
venha implementando uma trans-
formação profunda na regulação 
do setor. À iniciativa da Noruega 
e do Canadá, em 1986, de criação 
das suas respectivas agências re-
guladoras do setor financeiro, uni-
ficadas e independentes dos seus 
governos e bancos centrais, segui-

Por uma Agência Nacional de 
Serviços Financeiros

André Levy1

1Gerente de Riscos Operacionais da 
Australian Prudential Regulation Au-
thority (APRA).

E
nquanto no Brasil ainda es-
tamos discutindo a inde-
pendência do Banco Cen-
tral, um grande número de 

países desenvolvidos já opera, há 
tempos, com uma agência regula-
dora do sistema financeiro. Esta 
reestruturação regulatória ocor-
reu em várias nações ao longo 
dos últimos 20 anos, reconhecen-
do a distinção entre o zelo pela 
estabilidade da moeda – função 
eminente do Banco Central – e o 
zelo pela estabilidade do sistema 
financeiro. Ao se constatar tam-
bém a convergência do setor na 
provisão de serviços financeiros 
– em que crédito, seguros e in-
vestimentos não mais estão seg-
mentados entre bancos, segura-
doras e fundos –, consolidou-se a 
supervisão dessas atividades em 
uma agência reguladora unifica-
da. 

No Brasil, a atividade regulado-
ra está fragmentada entre o BA-
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ram-se as da Dinamarca (1988), 
Suécia (1991), Coréia (1997), Reino 
Unido, Austrália e Letônia (1998), 
Islândia e Estônia (1999), Hungria 
e Turquia (2000), Japão e Holanda 
(2001), Áustria e Alemanha (2002), 
Irlanda (2003) e Bélgica (2004). 

São três as principais razões 
que esses países enxergaram para 
consolidar a atividade regulatória 
das suas instituições financeiras 
sob uma única agência, indepen-
dente dos seus bancos centrais: 

1. Efetividade. O setor financei-
ro cada vez menos se segre-
ga por modalidade de serviço 
financeiro à medida que ban-
cos, seguradoras e adminis-
tradores de investimentos se 
fundem ou se incorporam mu-
tuamente. O movimento é uma 
conseqüência natural das no-
vas tecnologias de informação 
e, por conseguinte, de análise, 
de desenvolvimento e de distri-
buição de serviços financeiros, 
que cada vez mais desfaz as 
distinções históricas entre cré-
ditos, investimentos e seguros. 
O incentivo pelas economias 
de escala e a pressão pela con-

corrência são as forças motri-
zes dessa transformação. Com 
instituições financeiras cada 
vez menos segregadas por mo-
dalidade, a regulação fragmen-
tada se torna cada vez menos 
efetiva. 

2. Eficiência. Os reguladores po-
dem também se beneficiar das 
mesmas economias de esca-
la que atingem a iniciativa pri-
vada, ao unir os seus recursos 
técnicos e humanos para a su-
pervisão de todo o setor finan-
ceiro. O ganho de eficiência se 
dá não somente no Estado, co-
mo também na própria iniciati-
va privada, que não mais tem 
que lidar com múltiplos interlo-
cutores regulatórios. 

3. Foco. Quando, sob a responsa-
bilidade do Banco Central, o ze-
lo pela estabilidade da moeda 
nacional toma prioridade sobre 
o zelo pela estabilidade do sis-
tema financeiro. As decisões de 
política monetária, muito mais 
freqüentes do que as de inter-
venção no sistema financeiro, 
tendem a dominar a agenda. 

Ao segregar política monetá-
ria e regulação financeira em 
estruturas distintas e indepen-
dentes, recupera-se o foco na 
regulação como atividade fun-
damental para garantir a soli-
dez de longo prazo do sistema 
financeiro. 

No Brasil, a regulação dos ban-
cos permanece com o BACEN, en-
quanto que seguradoras são re-
guladas e supervisionadas pela 
SUSEP, resseguradoras, pelo IRB, 
os fundos de pensão, pela SPC, e 
o mercado financeiro, pela CVM. 
Essa estrutura de supervisão frag-
mentada prejudica significativa-
mente nossa eficiência de regula-
ção, evidenciada por um quadro de 
supervisores de bancos 85% maior 
que o da Alemanha – o maior en-
tre os países da OECD, exceto os 
EUA –, supervisionando um núme-
ro de bancos 14 vezes menor. Daí 
que a corrida de aquisições entre 
os bancos brasileiros e a conse-
qüente diversificação de seus ser-
viços criaram o problema de como 
lidar com um conjunto numeroso 
de reguladores no Estado. 

Finalmente, talvez a principal 
razão para a urgência na con-
solidação da regulação no Bra-
sil seja a tão esperada e come-
morada queda dos juros. De 
um lado, juros mais baixos sig-
nificam maior acesso ao crédi-
to para pessoas físicas e jurídi-
cas. De outro, os bancos terão 
que estender empréstimos para 
além dos governos, das grandes 
e médias empresas e das classes 
mais privilegiadas da sociedade, 
se quiserem manter os seus ní-
veis atuais de receita. Isso, por 
sua vez, significa menor qualida-
de de crédito nas carteiras dos 
bancos, e, portanto, maior risco 
para o nosso sistema financeiro. 
Manter a dupla regulação atual – 
monetária e financeira – dificul-
tará o papel do Banco Central na 
criação de um circulo virtuoso 
de crédito. 

Países Bancos 
Supervisionados

Funcionários 
Supervisores

Bancos por 
Supervisor

Dinamarca 190 30 6,33
Alemanha 2.526 450 5,61
Irlanda 55 26 2,12
Bélgica 111 68 1,63
Austrália 52 40 1,3
Letônia 23 21 1,1
Islândia 5 6 0,83
Reino Unido 300 398 0,75
Turquia 52 74 0,7
Suécia 25 38 0,66
Japão 234 380 0,62
Hungria 28 54 0,52
Holanda 84 182 0,46
Estônia 6 21 0,29
Brasil 180 834 0,22
Coréia do Sul 20 135 0,15
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N
a reunião do Copom ocorrida no início de junho, a taxa de 
juros nominal foi reduzida em 0,5 ponto percentual, depois 
de três cortes sucessivos de 0,25 p.p.. Curiosamente, o tom 
da ata da reunião foi de cautela em relação ao aumento dos 

níveis de emprego e renda e, conseqüentemente, ao aquecimento da 
demanda agregada e o impacto sobre os preços. Além disso, a ata 
menciona o fato de não ser possível precisar os reflexos futuros da fle-
xibilização da política monetária sobre a economia. Afinal, desde se-
tembro de 2005 até agora a redução da taxa Selic foi de 7,75 pontos 
percentuais — em termos reais, algo em torno de 4 p.p..

Meta de juros
X

Meta de estabilização

[ e m  a n á l i s e :  e c o n o m i a ]
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mesmo período uma alta de cerca 
de 3%, a conclusão é de que pode 
estar havendo uma excessiva ex-
pansão da liquidez na economia, 
geradora de futuras pressões in-
flacionárias.

De fato, os indicadores mos-
tram que grande parte dos seto-
res industriais está operando no 
limite. Dados da CNI sobre o nível 
de utilização da capacidade insta-
lada da indústria mostraram que, 
em abril, 15 dos 19 setores pes-
quisados estavam operando aci-
ma de suas taxas médias de uti-
lização da capacidade instalada. E 
a indústria como um todo atingiu 
o nível de 82,6%, o maior já regis-
trado.

A confiança demonstrada pe-
lo Banco Central na estabilidade 
econômica se deve ao cenário ex-
terno. Em especial, à tendência de 
baixa da taxa de câmbio, que tem 
sido decisiva para o achatamento 
dos níveis de preços dos chama-
dos bens comercializáveis, e às 
importações, que vêm suprindo o 
aumento da demanda doméstica. 
Isto é, o status quo da economia 
internacional prevaleceu sobre os 
riscos internos de demanda ex-
cessiva.

A taxa de juros real encontra-se 
em um nível historicamente bai-
xo — em torno de 9% ao ano (ver 
gráfico 2) — embora ainda eleva-
da quando comparada ao resto do 
mundo. Por isso, o Banco Central 
vem sendo muito criticado por sua 
lentidão na redução da taxa de ju-
ros básica da economia. Tais críti-
cas parecem desconsiderar o pa-

Ao mesmo tempo, o CMN (Con-
selho Monetário Nacional) aumen-
tou de 4% para 4,5% a meta de in-
flação de 2009, o que, segundo a 
própria equipe econômica do go-
verno, permitirá ao país crescer 
com uma política monetária me-
nos rigorosa. Acontece que a ex-
pansão da base monetária e do M1 
(papel-moeda em poder do públi-

co + depósitos à vista), na compa-
ração mês ante o mesmo mês do 
ano anterior, tem se situado em 
20% e 19% (ver gráfico 1), respec-
tivamente, desde o início do ano. 
Se considerarmos que a expansão 
da atividade econômica (PIB) nos 
últimos doze meses está em tor-
no de 4% e que a inflação, medi-
da pelo IPCA, vem acumulando no 

Pode estar havendo uma 
excessiva expansão da 
liquidez na economia, 
geradora de futuras 
pressões inflacionárias.
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mento futuro da demanda e do PIB.
Acontece que, no Brasil, ao ge-

renciar a política monetária de 
modo a fazer com que a demanda 
coincida com a capacidade de pro-
dução, estabilizando a economia, 
o Banco Central encontra uma ta-
xa de juros real muito elevada. 
Ele não “produz” juros elevados, 
mas, ao cumprir sua meta básica 
de estabilização, a taxa que resul-
ta é alta. Ou seja, quando a eco-
nomia brasileira fica equilibrada, 
a pleno emprego, a taxa de juros 
é elevada. Algumas possíveis ra-
zões: o poder político e monopó-
lico dos bancos, os impostos ele-
vados, os riscos de toda a ordem 
para os credores, que devem ser 
compensados, a escassez de pou-
pança doméstica, o governo com 
dívida e déficit orçamentário ele-
vado e que, portanto, é forte de-
mandador de empréstimos para a 
rolagem de sua dívida e financia-
mento de seu déficit, e assim por 
diante.

Apesar de fixar a expansão mo-
netária e, conseqüentemente, de-
finir a taxa de juros básica da eco-
nomia a cada 40 dias, não é o 
Banco Central o “culpado” por ela 
ser alta em comparação aos ou-
tros países, sobretudo em relação 
às economias emergentes. Ele até 
tem o poder de reduzir mais os ju-
ros a curto prazo, mas às custas 
de desestabilizar a economia e, 
no futuro, enfrentar taxas de ju-
ros de equilíbrio ainda mais ele-
vadas.

Nada impede que se identifi-
que, com cuidado, as possíveis ra-
zões dos altos juros reais de equi-
líbrio no Brasil, tomando então as 
providências necessárias. Mas o 
“ataque” ao Banco Central, como 
sendo a entidade que promove 
os juros elevados, é equivocado 
e pode ter conseqüências impor-
tantes, entre as quais a extinção 
da sua independência e a eventu-
al desestabilização inflacionária 
(e da taxa de juros) da economia 
brasileira. 

pel fundamental das autoridades 
monetárias, que é o de preservar 
a estabilidade macroeconômica.

A meta do Banco Central não 
deve atingir determinada taxa de 
juros mas, sim, a estabilidade eco-
nômica, no que, aliás, tem sido 
bem-sucedido. O gráfico 3 mos-
tra como tem diminuído o desvio-
padrão da taxa de crescimento do 

PIB ao longo dos anos, embora a 
taxa de crescimento do PIB tenha 
aumentado (ver gráfico 4) simul-
taneamente à queda da inflação 
(ver gráfico 5).

A presença de um Banco Central 
independente e estabilizador da 
economia favorece investimentos e 
a formação de capacidade de pro-
dução, permitindo um maior cresci-
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O apoio a mudanças profundas das institui- ¾
ções políticas interessariam apenas às três 
agremiações maiores capazes de confor-
mar projetos nacionais de poder: PSDB, PT 
e DEM. Estes partidos, contudo, quando che-
gam ao Planalto são obrigados a mitigar seus 
ímpetos reformistas, pois a insistência na re-
alização de reformas que prejudicassem os 
demais partidos poderia acarretar o desman-
telamento das coalizões necessárias à gover-
nabilidade. 

Pode-se considerar que as regras políticas  ¾
brasileiras encontram-se numa situação de 
equilíbrio, sendo possível esperar movimen-
tos mais assertivos no sentido de alterá-las 
apenas no caso de investidas externas que 
afetem tal equilíbrio e tornem necessário às 
elites partidárias agir de modo a restaurá-lo 
ou criar outro em seu lugar. 

Mais uma vez um amplo consenso negativo  ¾
parece estar se formando, numa nova con-
tra-reforma, agora tendo como alvo a possi-
bilidade de reeleição dos chefes do Executi-
vo. A coalizão contra-reformista une dois dos 
principais grandes partidos nacionais, PSDB 
e PT, por razões de acomodação interna.

Quem parece sobrar como nomes fortes e  ¾
passíveis de nacionalização dentro do PT 
são o ministro da Justiça, Tarso Genro, cujo 
destino e viabilidade eleitoral estarão forte-
mente jungidos a seu desempenho à fren-
te da pasta, sobretudo no que compete à 
candente questão da Segurança Pública, e 
o ministro da Educação, Fernando Haddad, 
cujo Programa de Desenvolvimento da Edu-
cação ganhou enorme respaldo social. Dian-
te deste quadro, seja qual for o cenário da 
conjuntura eleitoral em 2010, hoje a melhor 
estratégia para o PT é apostar no relança-
mento de Lula em 2015, após um período 
fora do Planalto. Para isto, é melhor acabar 
com a reeleição.

Na revisão constitucional de 1993, os man- ¾
datos presidenciais foram reduzidos de cinco 
para quatro anos; com isto, “casaram-se” as 
eleições para o Executivo e o Legislativo no 
plano nacional, facilitando em alguma medi-
da a composição de um Congresso afinado 
com a Presidência da República. Caso agora 
se mude o tempo de mandato do presidente, 
mas não das casas legislativas, teremos um 
novo descasamento.

A enorme força do segundo Governo Lula  ¾
combina-se, paradoxalmente, com a falta de 
um projeto reeleitoral dentro do governismo 
e com as boas chances eleitorais de Aécio e 
Serra. Mas algumas alterações de rumo po-
dem acontecer.

Ainda é cedo para se ter um cenário claro de  ¾
mudanças institucionais vinculadas aos pro-
jetos políticos para 2010. É possível tanto 
uma continuidade das regras atuais – ou da 
maior parte delas –, um impulso reformista 
vindo do Judiciário ou uma contra-reforma, 
acomodando os interesses do presidente, de 
seu partido, o PT, e do PSDB. 

Inúmeras manifestações de juristas e advo- ¾
gados são contrárias à edição de súmulas vin-
culantes. Mas a aplicação das súmulas deve 
desafogar o Poder Judiciário. Maior rapidez 
poderá ser observada na solução de proces-
sos judiciais, já que é fato notório a multipli-
cidade de demandas a respeito de um mes-
mo tema, em todas as instâncias. 

A expansão monetária tem se situado em  ¾
cerca de 20% desde o início do ano. Se con-
siderarmos que a expansão da atividade eco-
nômica nos últimos doze meses está em tor-
no de 4% e que a inflação, vem acumulando 
uma alta de cerca de 3%, a conclusão é de 
que pode estar havendo uma excessiva ex-
pansão da liquidez na economia, geradora de 
futuras pressões inflacionárias.

SUMÁRIO EXECUTIVO
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O 
Cenário Básico pre-
vê um aumento do 
PIB de 4,1% em 2007. 
Essa taxa deverá se 

repetir em 2008, apresentando 
uma leve aceleração a partir de 
2009. Dentre os setores pro-
dutivos, a agropecuária será a 
que apresentará maior expan-
são, impulsionada pelo etanol.

A taxa de juros Selic continu-
ará sendo gradualmente reduzi-
da, fechando o ano em 10,75% 
a.a.. Os índices de preços deve-
rão apresentar taxas de variação 
ligeiramente maiores, resultan-
tes de um possível menor rigor 
no controle da inflação, chegan-
do a 4% em 2010. Com a taxa 
de câmbio também subindo, o 
IGP-M deverá exceder o IPCA.

A redução do superávit pri-
mário deverá ser discreta nos 
próximos anos. Combinando 
esse indicador aos cenários de 
PIB, taxa de juros e inflação, o 
resultado é uma trajetória de 
redução da dívida pública de 
43,9% em 2007 para 39,0% do 
PIB em 2011.

O Cenário Alternativo tem co-
mo premissa fundamental uma 
política mais agressiva de estímu-
lo ao crescimento no ano da elei-
ção. Assim, o PIB teria maior cres-
cimento em 2010. Para tanto, a 
taxa de juros cairia mais rápido e 
o superávit primário seria signifi-
cativamente menor que o do ce-
nário básico. Com isso, tanto a 
inflação quanto o câmbio apre-
sentariam taxas mais elevadas.

Favorecidas por taxas de câm-
bio mais altas, as vendas para o 
exterior aumentariam. Já as im-
portações não teriam crescimen-
to tão acelerado. Com isso, o sal-
do do balanço comercial teria 
forte aumento. O ingresso líqui-
do de investimentos externos di-
retos seria prejudicado por esta 
política econômica menos está-
vel, passando a cair a partir de 
2009.

Combinando os cenários de su-
perávit primário (mais baixo), PIB 
(mais alto), inflação (mais alta) e 
juros (mais baixos), segundo o ce-
nário alternativo a dívida pública 
chegaria a 38% do PIB em 2011. 

Ce
ná
rio
s
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Cenário Básico 2005 2006 2007 2008P 2009P 2010P 2011P
Crescimento PIB (%) 2,9 2,3 4,1 4,1 4,2 4,3 4,4

Agropecuária 1,0 4,1 4,5 4,5 4,6 4,8 5,0
Indústria 2,2 2,8 4,1 4,2 4,4 4,7 5,0
Serviços 3,4 3,7 4,0 4,1 4,1 4,1 4,1

Taxa de Juros SELIC (%a.a.) - média 19,14 15,32 11,84 10,10 9,50 8,80 8,60
SELIC (%a.a.) - final 18,00 13,25 10,75 9,70 9,00 8,70 8,80

Inflação IPCA (%) 5,69 3,14 3,60 3,70 3,90 4,00 4,00
IGP-M (%) 1,21 3,83 3,50 3,70 4,00 4,10 4,10

Contas Públicas Sup. Primário (%PIB) 4,82 4,31 3,75 3,70 3,70 3,60 3,50
Dívida Pública (%PIB) 46,5 44,9 43,9 43,0 42,0 40,0 39,0

Contas Externas Câmbio (R$/US$) 2,34 2,14 1,92 2,00 2,05 2,10 2,12
Balanço Comercial 44,7 46,1 43,0 35,0 35,0 31,0 30,0

Exp (US$ B) 118,3 137,5 155,0 165,0 170,0 175,0 180,0
Imp (US$ B) 73,6 91,4 112,0 130,0 135,0 144,0 150,0

Conta corrente (%PIB) 1,76 1,24 1,15 0,72 0,00 -1,5 -1,8
IED (US$ B) 15,1 18,8 20,0 20,0 21,0 21,0 22,0

Cenário Alternativo 2005 2006 2007 2008P 2009P 2010P 2011P
Crescimento PIB (%)  2,9 3,7  4,1 4,2  4,2  4,6  4,4 

       
Agropecuária 1,0 4,1 4,5 5,0 5,0 5,5 5,0

Indústria 2,2 2,8 4,1 4,2 4,4 5,0 5,0
Serviços 3,4 3,7 4,0 4,1 4,1 4,3 4,0

       
Taxa de Juros SELIC (%a.a.) - média 19,14 15,32 11,84 10,10 9,25 8,50 8,40

SELIC (%a.a.) - final 18,00 13,25 10,75 9,50 9,00 8,25 8,50
       

Inflação IPCA (%) 5,69 3,14 3,60 3,80 4,00 4,50 5,00
IGP-M (%) 1,21 3,83 3,50 3,80 4,10 4,60 5,10

       
Contas Públicas Sup. Primário (%PIB) 4,82 4,31 3,75 3,60 3,40 3,00 3,00

Dívida Pública (%PIB) 46,5 44,9 43,9 43,0 41,0 39,0 38,0
       

Contas Externas Câmbio (R$/US$) 2,34 2,14 1,92 2,00 2,10 2,20 2,20
Balanço Comercial 44,7 46,1 43,0 35,0 43,0 38,0 37,0

Exp (US$ B) 118,3 137,5 155,0 165,0 177,0 180,0 185,0
Imp (US$ B) 73,6 91,4 112,0 130,0 134,0 142,0 148,0

Conta corrente (%PIB) 1,76 1,24 1,15 0,72 1,15 1,00 1,00
IED (US$ B) 15,1 18,8 20,0 20,0 19,0 18,0 18,0

E = Estimativa P = Projeção IED = Investimento Externo Direto




