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Outro apresente de grego" 
da nossa Constituinte 

O texto é um pouco confuso (aliás, como tanta 
coisa na obra geral), cheio de jurisdicês e um pouco 
de economês, mas suas conseqüências serão muito \ 
claras se a futura Constituição contiver o artigo 37 / 
das Disposições Transitórias aprovado no primeiro i 
turno: quem tem algum crédito com o poder público 
em cobrança judicial—imposto pago a mais, crédito 
por prestação de serviços ou por fornecimentos de 
mercadorias, indenizações a haver por desapropria
ções, etc. — pode ir-se preparando para receber esse 
dinheiro em prestações pagas (uma por ano) ao lon
go de oito anos, a partir de julho de 89. É isto mesmo: 
esse foi o grande presente (como sempre, "de grego") 
que a Assembléia Nacional Constituinte deu aos 
governos municipais, estaduais e federal quase que 
clandestinamente. Tão disfarçadamente que nem as 
autoridades do Ministério da Fazenda estavam sa
bendo que essa moratória havia sido aprovada. 

"É uma imoralidade" — definiu o presidente da 
Associação dos Advogados dos Credores da Admi
nistração Publica, José Pimentel de Assis Moura/ 
(Aliás, só o fato de haver uma associação como esta 
já dá uma boa idéia do tamanho da conta que se 
quer "calotear".) "É um grande absurdo" — comple
ta o advogado tributarista Ives Gandra da Süv%/ 
Martins. As expressões usadas pelos dois advogados 
talvez sejam muito suaves para qualificar a decisão 
adotada pela Constituinte em primeiro turno. Além 
de prejudicar todos os que têm créditos a haver com 
o poder público, essa moratória semiclandestina vai 
prejudicar também — e gravemente — a política 
econômica do governo a longo prazo, porque atingi
rá diretamente o controle do déficit público. Na ver
dade, ela só é boa para governantes sem compromis
sos com a realidade brasileira, interessados apenas 
em encontrar, a qualquer custo, recursos para suas 
obras eleiçoeiras. 

Imagine-se a situação de uma pessoa que perdeu 
uma casa para uma prefeitura, para a abertura de 
uma rua ou de uma estrada. Ela está na Justiça para 
receber o valor desse imóvel, talvez o único que 
tinha, para poder comprar um outro. Com a nova 
Constituição, mesmo depois de ganhar a ação no 
Judiciário, só irá receber seu dinheiro em oito presta
ções, pagas à velocidade de uma por ano. Enquanto 
isso, fica sem ter onde morar ou onde instalar seu 
negócio. Um outro exemplo: o caso dos antigos acio
nistas da Cia. Paulista de Estradas de Ferro, encam-1 
pada pela Fepasa, que têm o direito de receber uma 
indenização do Estado de São Paulo, já sacramenta
da na Justiça. Depois de mais de 20 anos de lutai^ 
poderão ter que esperar mais oito para reaver total-^ 
mente o que perderam. 

As empreiteiras de obras públicas e os fornece-
. dores do governo, que normalmente já recebem sua? 
contas dos órgãos oficiais com muito atraso e, qufeâè 
sempre, sem juros de mora ou correção monetária, 
estas vão virar financiadoras do déficit público1 ás 
custas, coma sempre, dos empregos que dão, como 
fatalmente acaba acontecendo. Quem não pode emi
tir dinheiro, tem de cortar seus prejuízos em algum 
lugar... 3 

Muitos setores — como o da indústria de basej||> 
eletroeletrônico — já estão em dificuldades nãcCJsft 
porque a área pública reduziu seus investimentos, 
mas também porque não está pagando em dia o que 
já lhes encomendou e recebeu, obrigando-os a recor
rer ao sitema bancário para manter atualizados o$ ; 
seus compromissos, o que é dramático em período de ] 
inflação alta, de juros elevados e de recessão de : 

mercado. A situação para esses setores — e para 
outros, como o da construção civil, que também 
trabalham para o governo—poderá ficar insustentá
vel quando a moratória estiver institucionalizada. 
Muitas empresas serão forçadas a reduzir seu volu
me de obras e investimento e, conseqüentemente, 
cortar empregos. 
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- ~ ~ 0 mais^ave é que os senhores constituinte^ 
ainda abriram uma enorme brecha para que os 
atuais governantes possam burlar a política de con
trole do déficit público comandada pelos ministros 
da Fazenda e do Planejamento. Como sempre, olim
picamente eles decretam que os efeitos necessários 
de sua medida irresponsável estão revogados. Diz o 
parágrafo único do artigo 37 que os devedores (go
vernos), para cumprir o pagamento da moratória, 
poderão emitir títulos da dívida pública "sem que 
esses títulos sejam computados para cálculo do limi
te global do endividamento". Mas a realidade é indi
ferente aos decretos. Foi por isso que, no Ministério 
da Fazenda, apesar dos benefícios aparentes que, à 
primeira vista, a moratória traz para o governo fede
ral, a decisão da Constituinte foi recebida com muita 
reserva. O procurador-geral da Fazenda, Cid Herácli-
to, por exemplo, depois de uma reação exultante 
("Ótimo, esta é uma matéria que beneficia a Fazen
da") no primeiro momento, caiu na realidade ao ler 
com mais atenção o que foi aprovado: "O parágrafo 
único estende a emissão de títulos aos Estados e 
municípios (sem nenhum controle), o que pode gerar 
um processo ultra-inflacionário". 

E, de fato, pode gerar. Toda a estratégia dos 
ministros da área econômica para evitar a lüperin-
ilação está baseada na contenção do déficit público 
em 4% do PIB este ano por meio do controle de 
gastos, de emissões e de endividamento público, o 
que, já antes de mais este golpe constitucional, pare
ce muito difícil, apesar de todo o esforço empreendi
do pelos srs. Maílson da Nóbrega e João Batista de 
Abreu. Quinta-feira mesmo um dos pais do Cruzado, 
o economista André Lara Rezende, em entrevista 
concedida ao Jornal da Tarde, depois de elogiar a 
atual política econômica, disse que o déficit em 1988 
deverá ser de 5 ou 6%, muito superior ao esperado 
por Brasília. E isso sem a moratória. Com a brecha 
que a Constituinte abriu para governadores e prefei
tos emitirem à vontade e sem nenhum controle do 
poder central, a explosão será inevitável particular
mente nestas vésperas de eleições. É bom não esque
cer que as ações judiciais contra Estados e municí
pios, principalmente por causa de desapropriações, 
contam-se aos milhões. Só a prefeitura paulistana e 
o governo de São Paulo têm mais de 500 mil credores 
de algumas dezenas de bilhões de cruzados. Segundo 
o Diário Oficial do Município de 16 de abril, a dívida 
da prefeitura da capital paulista naquela data, refe
rente a precatórios (o objeto da moratória) era de 
Cz$ 16.684.498.500,00. Que já deveriam ter sido pa
gos, mas que os governantes protelam como querem 
e agora irão poder saldar em suaves prestações, com 
dinheiro tomado emprestado do público. 

A aprovação dessa moratória é mais um triste 
espetáculo de despreparo e irresponsabilidade que a 
Assembléia Nacional Constituinte dá. Primeiro, pela 
forma como o artigo 37 foi aprovado, como confes
sam vários parlamentares: na correria, no bojo de 
um acordo de lideranças, para que a Constituinte 
pudesse encerrar o primeiro turno antes de o presi
dente Sarney embarcar para a China e o dr. Ulysses 
assumir interinamente o Palácio do Planalto. De
pois, forque mais uma vez demonstra que se está 
escrevendo uma Constituição para proteger o Esta
do, contra os interesses dos cidadãos e da sociedade. 
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