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ECONOMIA n 
Comissão Arinos limita juros da dívida a 3% 

Se proposta for aceita, País abrirá guerra à comunidade financeira internacional 
ALFREDO LOBO 
Repórter Especial 

"Kicam limitados ao má
ximo de 3 por cento reais ao 
ano sobre o saldo da divida 
externa já contraída pela 
União, os encargos de qual
quer natureza que sobre 
ela possam ser pagos", de
pois de "apropriada análi
se de sua legitimidade". 
Esta disposição transitó
ria, verdadeira declaração 
de guerra à comunidade fi
nanceira internacional, 
consta o antetrojeto de 
Constituição elaborado pe
la Comissão Afonso Arinos. 

O texto já foi entregue ao 
Governo, que o mantém em 
sigilo por determinação 
pessoal do presidente José 
Sarney, e sua efetiva ado-
ção depende logicamente 
da Constituinte. Se aprova
do, o Brasil passará a pa
gar cerca de 3 bilhões de 
dólares por ano de juros — 
um quarto do saldo comer
cial previsto para 1986 —, 
contra 10 bilhões que vem 
pagando anualmente até 
agora. 

Para o futuro, e aí como 
norma permanente da 
Constituição, a Comissão 
propõe que os contratos de 
empréstimo ou outras obri
gações externas contraídos 
ou garantidos pela União, 
pelos Estados e pelos mu
nicípios "ou por pessoas 
jurídicas sob seu controle" 
só terão valor legal quando 
aprovados pelo Congresso 
Nacional. 

Há duas diferenças fun
damentais nessa proposi
ção em relação ao que de

termina a Constituição 
atual, outorgada em 1969 
pelo regime militar. Pri
meiro, cabe apenas ao Se
nado (e não ao Congresso) 
autorizar a contratação de 
dívida externa pela União, 
Estados e municípios, mes
mo assim, os senadores só 
examinam o montante do 
empréstimo e o plano de 
sua aplicação, mas não as 
cláusulas dos contratos. Se
gundo, os empréstimos 
contraídos por "pessoas 
jurídicas sob seu controle" 
— a Petrobrás, por exem
plo, ou qualquer outra em
presa estatal — não tem 
atualmente qualquer con
trole pelo Poder Legislati-

O anteprojeto constitu
cional determina ainda que 
todos os contratos externos 
tenham como foro obriga
tório o Distrito Federal, ao 
contrário de hoje, quando 
qualquer pendência jurídi
ca sobre a dívida brasileira 
é decidida por juízes e tri
bunais de países estrangei
ros, principalmente dos Es
tados Unidos. E esta é ou
tra declaração de guerra. 

Há mais. O texto da Co
missão Afonso Arinos cer
ceia também o capital de 
risco Investido no Brasil 
p o r e s t r a n g e i r o s , 
determinando-lhe "função 
supletiva" e limitando as 
remessas de dividendos, 
royatles, juros, pagamen
tos de assistência técnica e 
bonificações — além de 
proibir às empresas e cida
dãos do exterior a proprie
dade, posse ou uso de ter

ras onde existam jazidas, 
minas e ou tros recursos 
minerais ou potenciais de 
energia elétrica. 

Sobra munição, também, 
para os donos do País, mes
mo brasileiros. Ao estabe
lecer a ordem económica, o 
anteprojeto coloca como 
seus objetivos a justiça so
cial antes do desenvolvi
mento e a valorização do 
trabalho antes da liberdade 
de iniciativa, determinan
do "a função social da pro
priedade e da empresa" 
com ênfase inédita no Bra
sil. 

Não há maiores cercea
mentos à intervenção do 
Estado na economia e, nes
se sentido, a proposta da 
Comissão Afonso Arinos 
não tem nada de liberal. 
Apenas a atividade produ
tiva estatal deve ser "su
pletiva e restrita, ocorren
do somente quando com
provadamente necessá
ria". O imenso poder regu
lamentador do Estado, no 
entando, é mantido. O que 
se procura diminuir é o po
der do Executivo, neste e 
em outros campos dividido 
com o Congresso Nacional 
e até com a sociedade civil 
— e nesse sentido sim o an
teprojeto é liberal e mesmo 
socializante. 

Por exemplo, a Comissão 
propõe que "a formulação 
dos planos nacionais e re
gionais de desenvolvimen
to contará com a participa
ção, na forma da lei de pes
soas jurídicas de direito pú
blico, comissões especiais, 
organizações profissionais 
e entidades de classe". 
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Controle do Estado segue forte 
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A reforma do sistema tri
butário proposta pela Co
missão Afonso Arinos con
tribui para aumentar signi
ficativamente as transfe
rências de recursos para os 
Estados e municípios. En
tretanto, os mecanismos 
utilizados pelos governos 
da Velha República para 
controlar o fluxo de recur
sos não desaparecerão, de 
acordo com a proposta da 
Comissão. Será mantido o 
organograma atuai segun
do o qual o fluxo de recur
sos se dá através dos fun
dos de participação dos Es
tados e municípios, sob 
controle do Estado. 

Na prática, a Comissão 
Arinos não avança no senti
do de atender as principais 
reivindicações feitas pelos 
governadores e prefeitos, 
que nos últimos seis meses 
têm vindo a Brasília para 
pedir mais verbas e mais 
autonomia politica. Os 
políticos regionais argu
mentam que o momento 
que antecede a Constituinte 
cria grandes expectativas 
e fortes reivindicações so
ciais em favor da distribui
ção da renda e maior parti
cipação nas decisões. A 
concentração das decisões 
nas mãos do Estado blo
queia as intenções politicas 
regionais. O poder do Esta
do, de acordo com a pro
posta da Comissão, conti
nuará absoluto na área eco
nómica. O direito de criar 
depósitos e investimentos 

compulsórios será mantido 
sob as ordens do Estado. 

As reivindicações de seg
mentos à esquerda do 
PMDB e dos partidos oposi
cionistas em favor de 
maior ampliação da base 
tributária, ampliando a ar
recadação tributária sobre 
os mais ricos e reduzindo 
os dos impostos indiretos, é 
defendida pela Comissão 
de forma tímida, porque 
adota um comportamento 
conservador em relação à 
propriedade, quando diz 
que é vedado à União, aos 
Estados, ao Distrito Fede
ral e aos municípios criar 
impostos sobre o patrimó
nio, a renda ou os serviços 
uns dos outros. 

Conforme a Comissão 
, Arinos, o Estado continua

rá mantendo a autonomia 
de cobrar a maioria dos Im
postos sobre importação de 
produtos estrangeiros, ex
portação, propriedade ter
ritorial rural, operações de 
crédito, seguro, comunica
ções, serviços de transpor
tes rodoviários, produção, 
importação, extraçâo, cir
culação, distribuição, etc. 
O poder do Estado se man
tém forte na proposta 
quando a mesma defende o 
direito dele de manipular 
livremente as receitas pa
ra fixar o limite de suas re
servas monetárias. 

Como forma de induzir à 
aceleração da reforma 
agrária, a proposta da Co
missão é a de fixar crité

rios diferenciados em rela
ção ao valor venal e à pro
dutividade. O imposto não 
incidirá sobre glebas ru
rais ocupadas por agricul
tores e suas famílias. 

Os Estados poderão co
brar impostos sobre aquisi
ção, a qualquer título, de 
bens Imóveis, doações, cir
culação de mercadorias, 
transporte rodoviário e 
propriedade de veículos au
tomotores. Em relação às 
compensações financeiras 
entre os Estados nas opera
ções interestaduais a 
aliquota do imposto será 
uniforme. O Senado, me
diante sugestão do Presi
dente da República, fixará 
as aliquotas máximas. 

Os municípios cobrarão 
impostos sobre a proprie
dade predial, vendas a va
rejo, locação de bens mó
veis e arrendamento mer
cantil. Pertencerão aos 
municípios, de acordo com 
a proposta Arinos, 80 por 
cento da receita do imposto 
sobre propriedade territo
rial rural; 40 por cento da 
arrecadação, pelos Esta
dos, dos impostos que fo
rem sendo criados; 50 por 
cento da receita do imposto 
sobre operações de crédito, 
câmbio, seguro e relativas 
a títulos e valores mobiliá
rios; 20 por cento da receita 
do Imposto de Circulação 
de Mercadorias (ICM). Os 
valores serão transferidos 
aos municípios 30 dias de
pois de arrecadados. 

País lucraria US$ 4 bilhões 
ARNOLFO DE 
CARVALHO 

Chefe de Reportagem 
Fixar em constituição 

que o País pagará no má
ximo 3 por cento reais de 
juros da divida externa, 
por ano, pode ser uma 
boa maneira de coibir a 
transferência ao exterior 
de 5 por cento de toda a ri
queza produzida pelos 
brasileiros — mas será 
também o caminho mais 
curto para o confronto 
com o sistema financeiro 
internacional (leia-se Es
tados Unidos), equivalen
do a uma "moratória 
constitucional". 

O instituto das taxas 
flutuantes nos emprésti
mos internacionais pode 
ser acusado de principal 
responsável pela mais re
finada forma de explora
ção imperialista dos ricos 
sobre os pobres. Por con
ta desta prática bancária, 

o Brasil chegou a remeter 
anualmente aos banquei
ros cerca de 14 bilhões de 
dólares por conta do ser
viço da dívida, quando a 
crise internacional jogou 
a prime rate americana 
para 20 por cento após os 
choques do petróleo. 

Com a estabilização 
monetária do Ocidente, 
nos últimos dois anos, o 
custo do dinheiro caiu a 
quase um terço nos Esta
dos Unidos, puxando na
turalmente a taxa do eu-
romercado (Libor). Com 
isso, os acordos de rene
gociação da divida exter
na conseguiram reduzir 
um pouco o custo do di
nheiro para os devedores, 
enquanto o Brasil transfe
ria a maior parte de sua 
dívida 44,2 bilhões de dó
lares para a taxa londrina 
(atualemente entre 5,5 e 6 
por cento). Hoje somente 
21 por cento da dívida de 
médio e longo prazo (ou 

20,3 bilhões de dólares) 
estão atrelados à prime 
rate (agora em 7,5 por 
cento ao ano). 

A grosso modo, o País 
deve estar pagando hoje 
algo entre 9 a 10 por cento 
de juros sobre a dívida 
externa, pois além da 
prime ou da Libor ainda 
se pagam taxas de risco 
(1,25 por cento nos novos 
contratos) e alguma co
missão. Supondo 3 por 
cento de inflação anual 
nos EUA, estaríamos pa
gando uma taxa Real de 
juros da ordem de 6 a 7 
por cento — considerada 
excessivamente alta em 
comparação com os 
níveis históricos de 3 por 
cento. Colocar este teto 
na Constituição não é 
difícil — o problema é fa
zer os credores aceitarem 
a perda de 4 bilhões de dó
lares por ano para o Bra
sil. . . .. 


