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“Política Pública por Lítigio” 
I. O FATO DA CONJUNTURA 

O surgimento de uma política pública é um processo muito complexo que só a partir dos anos de 
1960 começou a ser mais bem elucidado. Em grande parte, isso se deve a que, subjacente a uma 
política pública, ocorrem barganhas que, muitas vezes, envolvem o Executivo, a legislatura, e grupos 
privados. Ademais, esse tipo de relacionamento pode alcançar tanto grupos que tenham 
abertamente a orientação do interesse geral, quanto os que tentam garantir ou sustentar seus 
interesses estritamente econômicos. Mesmo em políticas produzidas por manifestações mais diretas 
da sociedade, tal como em um referendo, essa mobilização diferenciada de grupos privados pode ser 
notada; sob esse aspecto, chamo a atenção do leitor para uma peculiar interpretação do referendo 
do desarmamento, ocorrido no Brasil, em Outubro de 2005 [J.V.Monteiro, 2007: 114-115]. 
 
II. A TRAJETÓRIA DA ECONOMIA 

Retomando essa linha de argumentação quanto à cooperação de grupos de interesses, e 
tomando vantagem de recente extensão desse tipo de análise [B.Yandle e outros, 2007], considere-se a  
proposta de revalidação da cobrança da CPMF (PEC 89-2007), em curso no Senado Federal. 

As políticas monetária, cambial e fiscal, em seu sentido habitual, decorrem da implementação de 
leis e regras já existentes. Todavia, em determinadas circunstâncias, como se observa na questão da 
renovação da CPMF, a política econômica resulta de restrições substantivas que são estabelecidas 
sobre os agentes privados, por meio de acordos obtidos sob a ameaça de que esses agentes 
poderão arcar com pesados ônus. O cenário desse litígio pode ser o Congresso Nacional e, mesmo 
chegar à instância judicial. 

Na análise que se segue é utilizada a noção de regulação por litígio, quando o Governo ameaça 
as partes [envolvidas no jogo de política pública] com um resultado suficientemente catastrófico, que 
ameaça [o bem estar dos segmentos de atividade regulados].” [B.Yandle, 2005: 209]. Diante da perda 
substancial, caso a política não seja implementada, cria-se um confronto do Executivo com a 
legislatura e com segmentos privados organizados. No caso corrente da PEC 89-2007, o litígio é 
politicamente oneroso para o Governo e a posição defensiva a que foi levado o Executivo é 
“precisamente onde [a decisão litigiosa] oferece aos grupos de interesses especiais o melhor valor.” 
[B.Yandle e outros, 2007: 18] 

O Executivo dificilmente poderá recuar em sua intenção, especialmente quando a Proposta 
Orçamentária da União para 2008 já foi apresentada e está em apreciação no Congresso. Por seu 
turno, o Congresso – presentemente, os senadores – está diante da decisão de reformular ou não 
substancialmente a previsão de receitas da União, o condicionamento da despesa pública e 
potenciais efeitos da decisão quanto à CPMF sobre a transferência de receita tributária da União, 
para estados e municípios. Esta última decorrência explica a cautelosa retórica partidária que vem 
sendo usada pelos executivos estaduais e municipais, uma vez que mesmo a possibilidade de 
compensar a redução da alíquota de 0,38% da CPMF, pela retenção mais elevada de receitas da 
União, contraria os interesses orçamentários de estados e municípios. 
 
III. O QUE OBSERVAR 

O ambiente institucional em que essa decisão ocorre é ainda mais complexo, uma vez que muitos 
dos produtores que se manifestam abertamente contra a revalidação da CPMF são beneficiários de 
atendimentos preferenciais que, em certa medida, são viabilizados pela fartura de recursos tributários 
da União.  

A extinção da CPMF, portanto, ameaça, em princípio, tais atendimentos. Sob essa ótica, é 
relevante entender a mobilização da FIESP na questão da PEC 89-2007: 

 
 por um lado, a FIESP adota a estratégia de atuar tanto como a parte que defende a 

manutenção de benefícios preferenciais que estarão ameaçados, caso a CPMF não seja 
renovada, quanto a parte que supostamente encampa a redução da carga de impostos – 
uma causa de interesse geral.  

 
No primeiro papel, a FIESP tem interesse na continuação da CPMF, uma vez que ela bem 

entende que a fonte de desonerações fiscais e incentivos em geral que se canalizam para o setor 
industrial e exportador é a boa situação de receita do Governo; em certa medida, a elevada carga de 



Estratégia Macroeconômica V.15, No.382 

 

 
Estratégia Macroeconômica é uma opinião técnica quinzenal sobre a economia política brasileira  estabelecida 
a partir de um modelo analítico (public choice) que considera a política econômica resultado da interação social, 
sob instituições de governo representativo. A analogia é a de um jogo de estratégias. Sua redação é de autoria 
de Jorge Vianna Monteiro, professor do Departamento de Economia, PUC-Rio. Os comentários aqui 
apresentados não refletem, sob nenhuma hipótese, comprometimento de pessoas ou organizações a que seu 
autor possa estar profissionalmente relacionado. [Professor Jorge Vianna Monteiro, Departamento de Economia, 
PUC-Rio, Fax: (21) 3114 1084; e-mail: jvinmont@econ.puc-rio.br] 
 
 

impostos, hoje, está relacionada à prodigalidade dos governantes (passados e presente), em 
conceder benefícios aos segmentos associados da FIESP.  

 
 Por outro lado, propagar essa versão da trajetória tributária da economia brasileira é 

contraproducente, pois os políticos não se sentiriam à vontade, quando percebidos 
abertamente, como protetores dessa classe de interesses. 
 

A FIESP usa ambiguamente  a estratégia de antagonismo à CPMF (veja-se a extensa coleta de 
assinaturas em apoio a essa extinção, promovida pela entidade), vinculando sua posição à redução 
da carga total de impostos – na expectativa de que isso seja lido como “desejo sincero de promover 
uma política econômica que acredita irá atender ao bem estar geral.” [B.Yandle e outros, 2007: 9]. 

Já os burocratas, especialmente os da área fiscal, também têm uma dupla exposição nesse jogo 
de estratégias [J.V.Monteiro, 2007: Capítulo 1]: a manutenção de seus postos de trabalho decorre dos 
recursos públicos, ao mesmo tempo em que o cancelamento de programas públicos pode ser a 
decorrência natural da extinção da CPMF. O primeiro objetivo individual fica oculto na defesa aberta 
da preservação de determinadas políticas públicas. Em seu relacionamento com os legisladores, os 
burocratas têm um comprometimento com uma agenda mais específica; o Ministério da Saúde, por 
exemplo, busca os recursos desse imposto, para investir em serviços hospitalares. Diferentemente, 
deputados, senadores e governadores querem esses recursos, para dar sustentação a projetos de 
políticas que melhorem suas chances eleitorais e, desse modo, são bem mais flexíveis quanto à 
destinação dos recursos da CPMF. Os burocratas têm uma “visão tubular”, no sentido de que eles 
focalizam sua própria agenda operacional, com a exclusão de outros objetivos de política {D.Spence & 
F.Cross, 2000]. 

Outra decorrência dessa política por litígio é que ela desonera os burocratas-reguladores de 
muitos dos procedimentos e das restrições sob as quais eles atuam e que têm origem em leis 
aprovadas no Congresso; ao mesmo tempo, essa classe de política re-configura os custos políticos a 
que o Executivo possa estar sujeito, dando aos burocratas maior liberdade de ação. 

Todavia, o custo social dessa segunda vertente pode ser elevado; afinal, os procedimentos que 
travam o avanço da política formulada pelo Governo podem ser aqueles que protegem a liberdade e 
a propriedade dos cidadãos, em face de ações arbitrárias. Esse “entrave” político que bloqueia a 
ação é necessário para o processo democrático que dá legitimidade às ações de governo.  

A extensão recente do modelo Yandle [B.Yandle e outros, 2007] introduz um terceiro participante no 
jogo de política econômica, além dos dois grupos que, por distintas motivações, apóiam a mesma 
política [J.V.Monteiro, 2007: 113-115].  

Para os efeitos desta argumentação, tome-se a mídia, como essa classe de participante: 
 

 a mídia fala a língua dos que se alinham com o interesse geral, denunciando a CPMF, com 
“zelo missionário” [B.Yandle e outros, 2007: 12]. Porém, a fé da mídia é volátil e baseia-se em 
ganhos temporais ou oportunistas (que se traduzem por fluxos financeiros) e não 
necessariamente em convicções filosóficas ou doutrinárias.  

 
Essa falta de convicção estável não impede que a mídia adicione um elemento-chave ao jogo: ela 

tem habilidades empreendedoras para atingir os seus objetivos – o que, em geral, falta àqueles que 
professam mais amplamente ideais de liberalismo econômico, na condenação da CPMF.  

 
 Pode-se reconhecer a mídia, atuando nesse jogo, como um litigante indireto dos 

segmentos que demandam a não renovação da vigência da CPMF – o que ocorre com a 
apresentação de pontos de vista (acolhidos em entrevistas e editoriais, por exemplo) 
voltados para sustentar essa posição. 

 
Para a FIESP, a estratégia mais relevante é ter a sua causa em prol do interesse geral 

apresentada pela mídia, com o que o acolhimento de seu interesse preferencial pela manutenção 
dos benefícios fiscais de seus associados pode ser mais efetivamente articulado junto aos políticos. 


