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Mais um calote 
Entre os incontáveis absurdos das 

Disposições Transitórias, um passou 
despercebido pela opinião pública. O 
artigo 37 do texto aprovado determina 
que a União, os Estados e os municípios 
poderão parcelar, por quase uma 
década, o pagamento de débitos 
resultantes de condenações judiciais —a 
única exceção é o crédito de natureza 
alimentar. Portanto, as indenizações 
decorrentes de desapropriação, de abuso 
do poder público etc, já julgadas em 
definitivo pela Justiça, e que deveriam 
ser pagas a partir da previsão 
orçamentária, sofrerão um adiamento 
intolerável. É a coroação da iniqüidade, 
mais um calote institucionalizado. Desta 
vez, a discriminação atende aos 
interesses dos governantes, que destina
rão os recursos financeiros disponíveis 
para outras finalidades, entre as quais, 
certamente, o desperdício fisiológico 
surge em primeiro lugar. 

Os chamados "precatórios penden
tes" dizem respeito a causas já 
terminadas; os casos judiciais que ainda 

não atingiram tal estágio não sofrerão 
as conseqüências da medida. Haverá, 
assim, uma inversão na ordem dos 
pagamentos: quem esperou anos até 
alcançar uma decisão definitiva do 
Poder Judiciário, aguardará, conforme 
a vontade do Executivo, mais nove anos 
para receber o seu crédito; enquanto 
isso, as requisições judiciais expedidas 
depois da promulgação da nova Carta 
serão cumpridas com antecedência. 

Trata-se de uma ofensa aos credores 
—muitos dos quais precisam receber o 
valor das indenizações para equacionar 
suas vidas— e de um profundo 
desrespeito à soberania judicial. Com 
efeito, é uma interferência indevida no 
cumprimento das decisões do Judiciário: 
a obediência a um direito adquirido e 
incontestável dependerá, agora, da "boa 
vontade" dos governantes. É mais um 4 
imoralidade constituinte, de graves ^ 
repercussões sociais, que apenas uma 
emenda supressiva, neste segundo . 
turno, poderá sanar. J 


