STF - ESPECIALISTAS AVALIAM IMPACTO DO JULGAMENTO NA
ECONOMIA
Julgamento do ex-presidente acontece neste momento e agita mercado.

Pressionado durante toda semana, o STF retoma nesta quarta-feira o julgamento referente ao
habeas corpus do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A principal audiência do ano no
Supremo Tribunal Federal já influencia o tabuleiro eleitoral, inserindo um clima de disputa de
final de Copa do Mundo, o qual tomou conta de Brasília. A polarização dos Ministros da
Suprema Corte, entre petistas e antipetistas é tão intensa, que a presidenta do STF fez um
pronunciamento oficial na TV Justiça solicitando “serenidade” durante a sessão.
A defesa do político petista solicitou um habeas corpus preventivo visando evitar a prisão, após
a condenação em segunda instância, por crime de corrupção. Em janeiro, Lula foi condenado a
12 anos e 1 mês pelo TRF. A preocupação do mercado sobre o resultado, caso seja a favor do
político, está vinculada a um potencial imbróglio jurídico, envolvendo a eleição presidencial no
caso da absolvição e uma possível candidatura do petista.
O principal índice de ações da bolsa brasileira (B3), iniciou a manhã desta quarta-feira em
queda, transparecendo a cautela ante o julgamento do ex-presidente Lula.
Diante desta situação, por volta das 11h da manhã, o Dólar subiu 0,70% a R$ 3,3612. Na
véspera, o dólar fechou a sessão a R$ 3,3378, maior cotação desde 23 de junho do ano
passado. Para a economia é importante que haja previsibilidade para que o governo siga
fazendo ajustes em suas contas e colocando as reformas na pauta, de acordo com o Educador
Financeiro do Blog de Valor, André Bona.
“Se, por algum motivo, uma não condenação do Lula ocorrer, isso pode gerar uma força
eleitoral para partidos de esquerda que não são adeptos das políticas de austeridade fiscal. A
tendência é que isso gere impactos negativos, uma vez que o consenso do mercado financeiro

é que essas medidas de austeridade são imprescindíveis para o país voltar a crescer”, explica
André Bona, Educador Financeiro do Blog de Valor.
Pedro Coelho Afonso, Economista e Chefe de Operações da Gradual Investimentos, não
discorda do educador. “Caso ele seja absolvido, o mercado não deverá sofrer alterações, já que
ele está precificado. Se ele não for preso, a bolsa pode recuar e o dólar aumentar
momentaneamente”.
“Eu acredito que se a decisão for a favor do Lula pode impactar bastante não só na economia,
mas também no índice de confiança do empresariado, porque é um sinal muito forte da
fraqueza das instituições do país, politicamente falando. Já o impacto na economia como um
todo, nos mercados terá uma volatilidade muito ruim porque é um sinal negativo para a visão
do Brasil como um país, um lugar para se investir, pelo fato das instituições estarem fracas”, diz
Thiago Figueiredo, Gestor da Horus GGR.
“Além do cenário externo pesado, a bolsa sente ainda com a incerteza sobre o desfecho do
habeas corpus do ex-presidente Lula. Os juros futuros continuam sua tendência de alta em
meio ao clima político e o dólar tem alta de 0,34% enquanto o Ibovespa tem queda de 1,7%”,
afirma Pedro Paulo Silveira, Economista-Chefe da Nova Futura Investimentos.
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