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Ao contrário do que aconte
ceu com a Constituinte de 1946, 
discutida e votada em clima de 
liberalizaç-ac política, a Consti
tuinte de 1987 poderá se dar em 
clima politico tenso, porque o 
pacote económico já traçou pre
viamente, de cima para baixo, 
as novas relaç-oes e proporções 
entre o capital e trabalho com 
prejuízo para os trabalhadores. 
Estes já estão se ressentindo da 
desproporcionalidade causada 
pelo descongelamento de mui
tos preços dentro da economia, 
enquanto os salários continuam 
congelados. Nesse sentido a 
Constituinte de 1987 poderá ser 
discutida, elaborada e votada 
em meio a um arrocho salarial 
e reivindicações das categorias 
organizadas, situação que não 
favorece o processo democráti
co. 

Essa é a opinião do candidato 
do PT do Distrito Federal ao Se
nado, Lauro Campos, professor 
de Economia Politica da Uni
versidade de Brasília. Para 
Lauro, o ponto de vista que pre
valece no pacote é o do capital, 
segundo o qual o salário é consi
derado mero custo de produção. 
Sendo, assim, se o salário sobe, 
sobem os custos e aumenta, 
consequentemente, a inflação. 
Dentro desse ponto de vista — 
destaca — o aumento de salá
rio, evidentemente, é inflacio
nário e não pode subir acima de 
determinados limites para não 
comprometer a taxa de lucro 
dos empresários. 
PAPEL DO PT 

O Partido dos Trabalhadores, 
na opinião de Lauro Campos, 
deve, na Constituinte, tentar 
avançar ao máximo nas con
quistas trabalhistas e salariais, 
porque se não conseguir tal in
tento, após a Constituinte todas 
as reivindicações não fixadas 
em lei serão consideradas in
constitucionais e passíveis de 
punições e repressões legais. O 
mais perigoso para os trabaha-
dores, entretanto, adverte, é 
que em vez de a Constituinte se 
transformar em oportunidade 
para os trabalhadores reivindi
carem seus direitos poderá 
ocorrer o contrário, ou seja, se 
transformar em obstáculo e 
cerceamento dos seus direitos, 
porque as relações entre o capi
tal e o trabalho estão já deter
minadas pelo pacote económi
co, que congelou preços e salá
rios, sendo que os preços estão 
sendo, em prejuízo dos salários, 
dos descongelados gradualmen
te ou remunerados através de 
subsídios. 

As conquistas jurídicas não 
são suficientes para garantir os 
direitos dos trabalhadores, lem
bra Lauro. A Constituição de 46, 
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Campos: contra o arrocho 
já previa a reforma agrária, 
mas o seu artigo 127, que garan
tia o direito dos trabalhadores 
agrários, ressalta, jamais foi 
regulamentado. 

Dificilmente o governo do 
presidente Sarney, segundo 
Lauro Campos, poderá manter 
a promessa de democracia que Í>* 
o ex-presidente Juscelino í í? 
Kubstcheck prometeu e cum- j£f 
priu. Enquanto JK lançou mão V j 
do instrumento que garante a CJ> 
vigência da democracia, a in
flação, através dos gastos do 
governo — construção de 
Brasília, interiorização do País, 
proteção e instalação da indús
tria automobilsitica, etc —, Sar
ney não pode mais lançar mão 
do processo inflacionário com o 
mesmo ímpeto, porque seu go
verno marca o fim de um ciclo e 
início de outro. Com inflação ze
ro, as perversidades provoca
das pela inflação galopante de 
antes deixam de ser obscurecia 
das, como ocorre no momento 
com os subsídios à produção. 
Estes trazem consequências in
flacionárias. A médio prazo os 
salários serão arrochados por
que o governo terá que aumen
tar os impostos para cobrir os 
buracos provocados pelos 
subsídios no caixa do governo 

Com a inflação zero, as per
versidades existentes dentro da 
economia, como, por exemplo, 
a injusta distribuição da renda 
nacional, ficarão expostas e 
obrigarão o PMDB a defender 
medidas severas para conter as 
classes trabalhadoras, prevê 
Lauro. Para ele, o deputado 
Ulysses Guimarães já começou 
a demonstrar atitudes fascistas 
e de intolerância para com a 
opinião crítica dos trabalhado
res ao prometer manter somen
te 200 lugares no plenário da Câ
mara dos Deputados, de forma 
a evitar a presença do público 
nas discussões e votações 
leis. 
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