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O Brasil e as taxas 
2 5 SET1988 
Nos últimos dias, o noticiá

rio económico dos jornais tem 
sido pródigo em semear o pâni
co entre os brasileiros, veicu
lando as mais catastróficas pre
visões por causa da decisão da 
Assembleia Nacional Consti
tuinte de limitar em doze por 
cento a £axa de juros reais no 
Brasil. É uma reação curiosa, 
porque, por coincidência — obra 
do acaso ou minha leitura equi
vocada dos jornais —, são sem
pre as mesmas pessoas que 
exercem o seu direito de criti
car a Assembleia e o parágrafo 
terceiro do artigo 197. 

Não tenho a preocupação de 
convencer meus críticos, uma 
vez que eles já têm ideia forma
da sobre a matéria. Escrevo e 
alinho aqui argumentos apenas 
para dar esclarecimentos ao lei
tor. Nada mais. Os argumentos 
são simples e de uma clareza 
capaz de ferir os olhos menos 
sensíveis. Por exemplo: 39 Es
tados da federação dos Estados 
Unidos da América adotam le
gislação impondo um limite 
máximo de juros reais. 

Mas, além disto, em quase 
todos os países da Europa Oci
dental existem leis limitando 
as taxas de juros reais. Na 
França, esta legislação data do 
início do século XIX. Espanha, 
Itália e países nórdicos man
têm legislação neste sentido. 
Em Portugal, o Banco Central 
fixa o juro máximo. Atualmen-
te ele é de 16 por cento, pois a 
inflação está em torno de 6 por 
cento, o que equivale ao máxi
mo de 10 por cento real. Os ar
gumentos de que o Brasil en
trou na contramão da História 
não fazem qualquer sentido. Ao 
contrário, ao adotar esta práti
ca, a Constituinte tornou o Bra-
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sil contemporâneo do presente. 
É o custo da modernidade. E 
preciso defender o cidadão-
contribuinte de eventuais prá
ticas do crime de usura. Vale a 
pena lembrar que a lei de usu
ra, instituída no Brasil por Ge-
túlio Vargas, funcionou aqui, 
sem sem problemas, por quase 
t r in ta anos. Foi revogada em 
1964, quando o Brasil começou 
a se transformar num paraíso 
financeiro. 

Tem mais: dados insuspei
tos produzidos pela Confedera
ção Nacional das Indústrias 
("Uma estratégia para o Bra
sil", maio de 1988) demons
t ram que, em 1985, o brasileiro 
pagou em média 27,15 por cen
to de juros reais. O cidadão sul-
coreano pagou a média de 7,32 
por cento e o norte-americano 
5,69 por cento. No Japão a mé
dia foi de 3,64 por cento, na 
Alemanha de 4,94 por cento, na 
Itália de 6,12 por cento e na Es
panha de 5,47 por cento. Os 
brasileiros pagaram a maior ta

xa de juros reais do Ocidente. 
Um bom exemplo deste ab

surdo está no orçamento da 
União de 1988. Lá conta que os 
maiores gastos do Governo se
rão destinados à Educação, que 
deve consumir 6,6 por cento do 
total. Os três Ministérios mili
tares, juntos, vão gastar 8,4 por 
cento. Mas os encargos finan
ceiros da União, que refletem 
os juros pagos pelo Governo fe
deral, chegam a 28,7 por cento 
do total do orçamento. Não há 
bom senso que recomende a 
manutenção deste estado de 
coisas. A decisão dos consti
tuintes — que mantiveram seu 
voto no primeiro e no segundo 
turno — tem toda procedência. 

Limitar a taxa de juros 
reais é uma medida saneadora. 
Ela reintroduz no País o concei
to do crime de usura e sinaliza 
para que empresários coloquem 
seus investimentos em ativida-
des produtivas. O Brasil, desde 
1980, está crescendo a taxas 
mínimas, o que faz aumentar o 
subemprego e provoca todos os 
efeitos colaterais conhecidos. 
Não é justo, nem apropriado, 
afirmar que a limitação dos ju
ros reais impede o combate à 
inflação. Há muitos anos os eco
nomistas trabalham com total 
liberdade e, neste período, a in
flação só aumentou. A limita
ção das taxas de juros reais co
loca o País na sua verdadeira 
dimensão e o retira da catego
ria de paraíso dos investidores 
do mercado financeiro, que não 
costumam gerar emprego, mas 
provocam muita inflação. 
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