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A Interação da Economia com as Instituições Políticas  
I. O FATO DA CONJUNTURA 

Pelo menos em três frentes, as semanas recentes mostram importantes desdobramentos na 
economia política brasileira: uma possível alteração das regras constitucionais que tratam da 
inelegibilidade do governante em final de segundo mandato, a formalização de uma ampla política 
industrial e a declaração de inconstitucionalidade de uma Medida Provisória que libera créditos 
extraordinários ao Orçamento da União. 

 
II. A TRAJETÓRIA DA ECONOMIA 

Obedecendo à ordem cronológica na entrada no debate nacional: 
 
■ ainda que em fase de balão de ensaio, prospera a idéia de que, a depender do resultado das 

eleições municipais, a “PEC do terceiro mandato” poderá ser formalmente apresentada no 
Congresso Nacional. 

 
Quanto a esse desdobramento, nada mais didático do que revisitar os acontecimentos da 

economia nacional do final de 1966 e meados de 1967, quando decisão equivalente foi encaminhada 
e aprovada no Congresso: a única diferença era que, então, se duplicava a extensão do mando da 
coalizão no poder [J.V.Monteiro, 2000: Capítulo 2].  

Coincidentemente, o Governo-incumbente atual está associado a indices de avaliação 
expressivos, interna e externamente, a conjuntura internacional é amplamente favorável e ocorrem 
sucessivas novas iniciativas de políticas públicas que agregam o apoio de expressivos grupos de 
interesses especiais. 

 
■ o comprometimento formal do Governo com a definição e operacionalização de uma “nova 

política industrial” ou, mais estranhamente, uma “política de desenvolvimento produtivo”, 
segundo a terminologia oficial [“Governo Dobra Prazo para Quitar Finame”, Gazeta Mercantil, 13.5.08: A1]. 

 
Essa política é um bloco que combina variados atendimentos a interesses preferenciais.  
Não surpreende, portanto, a grande receptividade demonstrada pelos segmentos mais relevantes 

da indústria brasileira. Tais benefícios totalizam cerca de 1/4 de trilhão de reais, em três anos. A 
ABINEE (Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica), a FIESP (Federação das Indústrias 
de São Paulo) e a ANTF (Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários), entre outros 
grupos de interesses, mal escondem sua satisfação, por trás de vagas declarações (críticas?) quanto 
à iniciativa “ter suas deficiências” ou que ainda faltaria reduzirr a carga tributária e a taxa de juros 
[“Isenção para Insumo Doméstico em Vigor” e “Setores Ainda Desconhecem as Medidas Específicas”, Valor Econômico, 
14.5.08, Política Industrial: A3]. 

A embalagem desse generalizado esquema de benefícios atende a ambas as partes: ao Governo, 
que não fica tão exposto no atendimento diferenciado de vários segmentos da atividade econômica, 
e aos produtores e exportadores, por terem reconhecidos seus antigos pleitos, como atendimentos 
em prol do interesse geral. Com essa instrumentação definida sob o guarda-chuvas de uma política 
industrial, o custo político de vê-la implementada é bem mais reduzido, comparativamente ao que se 
daria com atendimentos pulverizados, em diferentes pontos do tempo. 

 
■ em decisão de 14.5.08, o Supremo Tribunal Federal limitou um pouco mais o uso do 

mecanismo de emissão de Medidas Provisórias: à margem da consideração de uma ação de 
inconstitucionalidade (ADI 4048) quanto a uma MP específica, no caso a MP 405, 18.12.07, 
que foi convertida na Lei 11 658 (18.4.08), ficou estabelecido que o Governo não mais 
poderá emitir, com tanta flexibilidade, MP que abram créditos extraordinários ao Orçamento 
da União.  

 
Quanto a essa última ocorrência, apenas como ilustração, um dos juízes do STF apresentou 

estatística de que entre 1.1.07 e 17.4.08, esse tipo de uso de MP deu origem a 23 MP, totalizando 
mais de R$60 bilhões que, desconsiderado o montante da dívida pública, totalizariam cerca de 10% 
do Orçamento da União de 2007. 
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Para tanto, impõe-se, de agora em diante, a estrita observância do caráter de imprevisibilidade e 
urgência do gasto público, como estabelecido na regra constitucional do Artigo 167, parágrafo 3º. Em 
outras palavras, a abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender a despesas 
decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública. 

A decisão do STF deferindo medida liminar não foi, todavia, tão tranqüila: a votação foi de 6 votos 
a favor e 5 votos contrários. Mesmo o atraso da aprovação da Proposta Orçamentária da União foi 
arrolado como atenuante para justificar a emissão de MP para liberar créditos extraordinários. Porém 
o fato é que a decisão do STF tem importante significado para a execução das políticas públicas. 

Contudo, a decisão do STF não é senão um remendo constitucional, uma vez que o processo 
orçamentário da União tem sido, de longa data, um conjunto de procedimentos constitucionais 
continuadamente viciados. O que tem ficado oculto sob o eufemismo do debate “orçamento indicativo 
versus orçamento impositivo” é, na verdade, o fracasso da classe política em fazer valer a escolha 
orçamentária do Congresso Nacional. Embora conveniente do ponto de vista administrativo-
gerencial, a ocorrência de um orçamento público que é implementado na melhor conveniência das 
preferências conjunturais dos burocratas do Executivo, é um fator de desagregação constitucional. O 
episódio mais deplorável nesse sentido continua sendo o Orçamento de 1994 que somente começou 
a ser implementado em Outubro daquele ano [J.V.Monteiro, 1997: Capítulo 3]. 

O orçamento público é a vitrina mais transparente e objetiva do governo representativo. No 
entanto, a começar pelas negociações em torno do projeto de lei orçamentária, e do limitado sentido 
atribuído à lei de diretrizes orçamentárias, passando pelo inevitável decreto de contingenciamento 
das despesas públicas, todos os envolvidos no jogo orçamentário bem sabem que o que se vota no 
Congresso é uma lei orçamentária sem qualquer comprometimento com sua execução. Em razão 
disso, o comportamento de deputados e senadores, quando da tramitação legislativa do projeto 
orçamentário, sofre forte indução para ser insensato e descolado de qualquer preocupação em 
atender o interesse geral. 

  
III. O QUE OBSERVAR 

Os três episódios aqui referidos bem demonstram como é essencial associar a trajetória dos 
resultados macroeconômicos aos mecanismos institucionais subjacentes. Essa tem sido uma 
tendência da teoria econômica que começa a ser sistematizada ao começo da década de 1960, com 
o surgimento da corrente de pensamento rotulada, então, de public choice.  

De início, essa linha de pensamento agregava um núcleo de economistas liderados por James 
Buchanan (que viria a ser contemplado em 1986 com o Premio Nobel de Economia) e Gordon 
Tullock. 

Em 1962, na contramão do pensamento econômico dominante nos grandes centros acadêmicos 
doa EUA, esses dois autores lançavam “O Cálculo do Consenso: Fundamentos Lógicos da 
Democracia Constitucional”. A partir daí tornou-se impossível ignorar a possibilidade analítica de se 
considerar a economia pública por seus próprios mecanismos decisórios e suas próprias induções, 
não mais a considerando como imagem reflexa da economia de mercado.  

Diferentemente do que era, então, convencional, o agente público ou o Governo não é 
pressuposto pautar suas decisões pelo critério do atendimento ao interesse geral ou coletivo, mas 
por seus próprios interesses e suas conveniências eleitorais.  

Em um ambiente institucional em que o poder de governo se apresenta difuso e instável, como é 
o caso da economia brasileira, a moldura analítica da public choice é especialmente adequada para 
enquadrar casos de escolhas públicas, como os que são tratados acima. 

Lamentavelmente, no entanto, o debate econômico nacional trata as ocorrências econômicas e 
institucionais, separadamente. O reconhecimento de que certas políticas públicas são impróprias ou 
inadequadas é quase sempre associado ao tipo de agente de decisão (políticos e burocratas) nelas 
envolvidos, e não às induções que a que esses agentes estão sujeitos no jogo das escolhas 
públicas. A referência feita acima, relativamente ao processo orçamentário da União, ilustra essa 
perspectiva de análise: o resultado final desse processo é inerentemente ruim não tanto porque os 
políticos são de baixa qualidade, mas porque são induzidos a construir estratégias que não 
fomentam a cooperação social no jogo orçamentário. 


