
Estratégia Macroeconômica 
Volume 21 Número 493                               Uma carta econômica quinzenal                                      7 de Julho de 2013  

 E Se as Ruas “Pedirem” uma Assembleia Constituinte? 
I. O FATO DA CONJUNTURA 

Junho de 2013 será lembrado como o período em que se inaugurou na economia brasileira a 
recorrente “mobilização de rua” como mecanismo de demanda de políticas públicas  [MONTEIRO, 2000: 

29] e, igualmente, pela presteza com que os políticos buscam atender a essas demandas. Presteza 
que pode se traduzir por decisões de má qualidade e descoordenadas com o todo da ordem 
institucional-constitucional vigente, e estabelecendo um peculiar e significativo zelo eleitoral. Um 
custo inicial de tudo isso? A volatilidade ainda maior do arranjo democrático brasileiro [Thomas 

Friedman, “Takin´ It to the Streets”, New York Times: The Sunday Review, 29.6.13]. 
Tal decorrência não escapará à percepção dos agentes de decisão sofisticados, na construção de 

suas estratégias no jogo de escolhas públicas [MONTEIRO, 2011: Capítulo 1] ou, ainda, fica reconfigurado 
o mecanismo de formação de expectativas dos participantes desse jogo [“O Papel Ainda Obscuro da 

Formação de Expectativas na Crise”, Estratégia Macroeconômica, 21(492), 3 a 17 de Junho de 2013]. A partir do que 
tornam-se mais incertas as previsões quanto à trajetória futura da economia. 

 
II. A TRAJETÓRIA DA ECONOMIA 

A sugestão do momento é estabelecer uma “reforma política” (rótulo de cobertura ainda 
indefinida, porém certamente englobando complexas escolhas públicas) por via de um plebiscito ou 
referendo. Tais formatos propõem-se a ser um instrumento majoritário utilizado quando o arranjo 
legislativo deixa de prover uma política pública que a maioria [da sociedade] deseja [BRIFFAULT, 1985: 

1364].  
Todavia, esses são recursos próprios para lidar com agendas mais homogêneas e objetivas. 

Ademais, uma questão central nas votações da democracia direta diz respeito à extensão em que – 
com a intermediação dos políticos sucedendo (plebiscito) ou antecedendo (referendo) – a ação dos 
grupos de interesses preferenciais pode contribuir para restringir a autonomia da decisão final. 
Assim, vale indagar se a feitura de leis na democracia direta – diferentemente do que ocorre na 
democracia representativa – neutraliza ou arrefece o domínio dos interesses minoritários 
organizados, ou salvaguarda o atendimento das preferências dos cidadãos [MONTEIRO, 2007: 126]. 

A suposição mais frequente é que esses mecanismos de provisão de políticas acabam por atribuir 
peso excessivo às preferências majoritárias. Porém, é provável que pequenos grupos se organizem 
em torno de seus pontos de vista preferidos, e passem a atuar mais efetivamente nas várias etapas 
da deliberação direta: coleta de assinaturas para a realização do plebiscito ou referendo, aprovação 
da legislação que formaliza a conclamação ao voto, o formato da questão submetida a voto, e as 
condições sob as quais transcorrerá a campanha da consulta [GARRETT, 1997:19]. 

O menos relevante em uma consulta direta talvez seja a educação de todos em termos do tema 
em consulta; o dominante é fazer prevalecer um dado ponto de vista (“contra” ou “a favor”) [CRONIN, 

1989: 63]. Como em qualquer outro tipo de feitura de leis, o uso da mídia e a propaganda direcionada 
são condicionantes fundamentais ao resultado final da escolha dos cidadãos. É mesmo provável que, 
do ponto de vista do eleitor individual na consulta direta [SCHACTER, 1995: 135]: 

 
 os custos de informação sejam mais elevados do que em uma eleição indireta. 

 
 Com a agravante das poucas fontes que lhe possam suprir essa informação, com o número 

de segmentos organizados envolvidos em defesa ou contra o tema em consulta tendendo a 
ser reduzido. 

 
O plebiscito de 7.9.93 para a escolha da forma (república ou monarquia constitucional) e do 

sistema de governo (parlamentarismo ou presidencialismo) tanto quanto o referendo quanto à 
comercialização de armas de fogo (23.10.05) são exemplos didáticos quanto a isso. Uma das lições 
da experiência com iniciativas de democracia direta no estado de Oregon, EUA (líder em frequência 
e variedade desse tipo de manifestação), é uma base relevante para instruir o debate que apenas se 
inicia no Brasil. Uma rápida leitura dos inúmeros requisitos legais que são pressupostos para essa 
consulta popular no Oregon [HOESLY, 2005: 1196-1202] imediatamente conduz o leitor a contrapor a 
tosca consulta quanto à proibição da comercialização de armas ocorrida no Brasil em 23.10.05. 

Um risco que é inerente a práticas de democracia direta desdobra-se em três frentes [HOESLY, 

2005:1203]: seu direcionamento por campanhas de mídia largamente financiadas por interesses 
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empresariais; ação de grupos de interesses que se aproveitam para aprovar leis de sua preferência, 
sem que ocorra um debate político significativo; e sua indução à discriminação de minorias.. 

A recente rapidez com foram aprovadas matérias como a rejeição da PEC 37, a aprovação de 
vinculação de recursos públicos à Educação e à Saúde, tanto quanto a prontidão em reduzir tarifas 
de transportes públicos, sem a ênfase de que tais escolhas não têm custo zero para a sociedade, 
reforçam os riscos de que, mais adiante, tais escolhas públicas revelem malformações. 

 
III. O QUE OBSERVAR 

É igualmente apto relacionar todos esses acontecimentos que se desenrolam na economia 
brasileira com a precocidade com que se dá a mobilização de partidos e candidatos para as eleições 
de 2014. A propósito, descarto como sem sentido a recente manifestação de uma analista política de 
que os fatos correntes contribuem para recolocar a discussão eleitoral no seu devido lugar e, sendo 
assim, essa mobilização somente se dará no próximo ano.  

Ora, ora!  
Muito pelo contrário, há inúmeras sinalizações de que todos (sem exceção) tentam assumir 

discursos e posturas públicas que, em algum sentido, se aproximam das vozes para lá de confusas 
das ruas. Na interação da eleição de 2014 com consultas diretas à sociedade, há implicações que 
acabam por afetar a escolha de estratégias desses candidatos. Assim é o caso da maior saliência 
que uma plataforma política assume ao dar destaque a um ou mais temas que possam, 
concomitantemente ou não, ser trazidos à consulta popular. Veja-se o caso do plebiscito sobre 
desarmamento (Outubro de 2005). Nas eleições municipais e estaduais de 2006, o eleitorado pode 
ficar mais atento a esse tema, quando apresentado nas plataformas eleitorais de partidos e 
candidatos individuais. Quanto mais não seja, em razão de que a rejeição da proibição do comércio 
interno de armas, como resultou da consulta, foi mais bem entendida, a posteriori, como uma bem-
sucedida campanha, liberalmente financiada pela própria indústria nacional de armamentos [“Não: 

R$5,8 Milhões da Taurus e CBC”, O Globo, 25.11.05: 14].  
O que se tem visto nas marchas é um pequeno segmento da população brasileira que se 

manifesta; nesse âmbito perde-se mesmo a noção do que seja liberdade de expressão, pois que se 
busca censurar a apresentação de bandeiras partidárias ou de outras agremiações políticas, embora 
seja acatada a participação de cartéis políticos que representam interesses profissionais, como os de 
médicos e advogados. Vale prestar a atenção à conclamação para que se promova uma “reforma 
política”. O que caberia debaixo desse rótulo? Novos critérios de eleição dos legisladores (lista 
aberta, voto no partido, voto em dois turnos etc), de escolha de candidatos (proporcional, distrital 
etc), e o financiamento público de campanha eleitoral? Em outra frente, fundos públicos sendo 
canalizados para campanhas eleitorais, em substituição a recursos privados, tende a reforçar a 
atividade de lobbying, uma vez que os recursos disponíveis no rent seeking [Monteiro, 2007: Capítulo 
6] são fungíveis, ou seja, com o financiamento público de campanhas, os ganhos associados ao 
lobbying aumentarão e, desse modo, essa atividade deverá desempenhar papel significativamente 
maior na influência do processo decisório público [KRISHNAKUMAR, 2007, 24]. 

E o que dizer de uma legislação restritiva à atuação de grupos de interesse junto ao processo 
político, com efeitos tão perversos para a autonomia decisória pública? Virtualmenten Ada temos 
nessa área institucional. É precisamente aí que o dilema dinheiro privado versus custo do 
financiamento público assume significado na adoção de regras que tratem da limitação do lobbying e 
da compra de espaço na mídia. Como reagirão as ruas, por exemplo, ao entender que esse 
financiamento público transferirá à classe política cerca de R$2 bilhões, em ano eleitoral? 

Por que também não vedar na reforma política o trânsito de legisladores para posições no 
Executivo, sem a perda do mandato eletivo? Afinal, esse procedimento é um esbulho ao sentido do 
voto, tanto quanto “come pelas beiradas” o sistema constitucional da separação de Poderes. A PEC 
21-2011 aí está para corrigir isso, à semelhança do que ocorre na Constituição norte-americana.  

Por fim: será que todas essas alterações pontuais aqui evidenciadas deixarão incólume toda a 
arquitetura do texto constitucional? 


