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Joaquim de Almeida 
Baptista(*) 

Dispôs a Assembléia 
Constituinte, no art. 37 das 
Disposições Transitórias, a 
instituição da m ora tória 
em favor da administração 
pública. Ê a menos comen
tada e, sem dúvida, a mais 
perigosa de todas as nor
mas do texto constitucio
nal Senão, vejamos. 

Uma regra deve ser in-
trepretada de acordo com o 
ordenamento, e não isola
damente. Se formos sepa
rar os comandos que este 
artigo 37 das Disposições 
Transitórias impõe, vamos 
verificar que ele é mais 
amplo do que se está dizen
do e contém permissões 
que trarão danos futuros. 
Decompondo-se o texto, te
mos a conclusão de que ele 
levará à corrupção, eterni
zará os litígios e acelerará 
a inflação, será iníquo e pe
cará pela clareza. 

Explico: para melhor 
compreensão, deve ser es
clarecido que a execução 
contra qualquer pessoa se 
inicia por um mandado. As 
Fazendas Públicas são exe
cutadas por precatórios. 
Estes diferem do mandado 
por ser feita a exigência do 
resgate nos Tribunais Ordi
nários, que relacionam os 
créditos em ordem cronoló
gica que devem ser in
cluídos no orçamento. Essa 
condição impede que se pa
gue um crédito, preterindo-
se outro, mais antigo. Esta 
forma, na nova Constitui
ção, está disciplinada no 
artigo 105. E medida mora-

, lizadora e impede que se 
façam conchavos e acertos 

; nas quitações. Não se per
mite a quebra da ordem 
cronológica, sob pena de 
responsa bilida de civil e 
criminal do chefe do Poder 
Executivo. 

A norma constitucional, 
como está aprovada, vai 
permitir que haja cor
rupção, na medida em que 
delega ao Executivo esta
belecer quais os créditos \ 
que serão afetados pela] 

„ moratória e quais os que 
serão pagos sem essa a/e-

'*,. tàção. O combate à corrup
ção não se faz só buscando 
o corrupto, e sim, 
impedindo-se os instru
mentos que levam á cor
rupção. Aqui, o Comando 
Constitucional, se aprova-

; do, permitirá que se quebre 
a ordem cronológica, 
permitindo-se que o Execu-\ 
tivo, mediante uma vanta
gem pessoal, dê preferên
cia a crédito recente e pos
tergando um pretérito. A] 

Constituição tem o dever 
de obstar o ato contrário à 
lei. Aqui se fez o contrário, 
abriu-se um "boqueirão", 
imenso, que permitirá o 
trambique em todos os 
níveis. 

A Constituição vai eter
nizar os litígios, pois os 
oito anos de moratória, na 
prática, serão dez. Se os 
precatórios pendentes de 
pagamento, até a promul
gação da Constituição, es
tão afetados e se ela (a 
Constituição) vier a ser 
prom ulgada em 7.9.1988 
(como se supõe), tem-se 
que todos os créditos por 
precatórios, exceto os de 
natureza alimentar (se é 
que existem), que estive
rem nos tribunais serão 
atingidos pela moratória. 
Pelo artigo 105 os créditos 
são relacionados no dia 1? 
de julho de cada ano. Te
mos, então, o paradoxo: os 
créditos só podem ser in
cluídos no orçamento de 
1990 e este, parcialmente, 
só os de 7.9.1988 a 1.7.1989, é 
que entrarão. Logo, um 
crédito que tenha precató
rio protocolizado em 
€.9.1988 só será pago de 
1990 em diante, em oito 
anos, isto é, será liquidado 
em 1998, dez anos após. Is

so se houver recursos no 
mercado financeiro. 

A medida éinflacionária, 
pois permite ao Poder Pú
blico (União, Estado, mu
nicípios e autarquias) emi
tir títulos da dívida sem ter 
uma garantia da receita do 
órgão emissor. 

A regra agride a coisa 
julgada que se formou nas 
decisões judiciais, que con
denaram a administração 
pública a pagar valores 
que estão sendo executados 
e que se arrastam por decê
nios sem solução. 

E injusta a solução. Atin
ge milhões de pessoas que 
acreditaram na Justiça da 
Nação e que pediram inde
nização nas desapropria
ções; que solicitaram as 
devoluções dos tributos pa
gos indevidamente; que 
exigiram reparações por 
esbulhos praticados pelas 
administrações públicas; 
que suplicaram o paga
mento dos débitos traba
lhistas e dos direitos dos 
funcionários; que exigiram 
diferenças das aposentado
rias; enfim valores de di
reitos legítimos advindos 
de leis que foram descum-
pridaspela União, pelos es
tados, pelos municípios e 
pelas autarquias. 

A medida frauda o con
trole orçamentário, na me
dida em que permite que o 
Executivo deixe de cum
prir as Lei de Meio do 
exercício em curso e do 
próximo, pois os créditos 
dos débitos judiciais serão 
utilizados para outros fins 
(publicidade, etc), de ne
cessidade duvidosa. 

Outro aspecto: a emissão 
faz-se pelo valor nominal 
do endividamento e a cap
tação do recurso faz-se 
com um deságio. Admita-
se que uma entidade deva 
CZ$ 8 bilhões e que neste 
ano tenha de pagar CZ$ 1 
bilhão. Far-se-á a emissão 
de títulos deste valor, que 
serão captados no mercado 
de capitais, com um desá
gio (admita-se de 20%), 
que resulta na captação de 
CZ$ 800 milhões. Logo, a so
lução é iníqua, pois a emis
são não atinge seus propó
sitos, está aquém do dis-
pêndio. 

O texto peca pela clareza 
quando fala em "créditos 
de natureza alimentar" e 
afasta todos os valores de 
precatórios judiciais de re
clamações trabalhistas, de 
indenizações por atos ilíci
tos praticados pelos agen
tes públicos (caso de Her-

zog, Fiel e outros), de desa
propriações de imóvel úni
co e de tantos outros casos 
que podem ser excepciona
dos. A expressão "natureza 
alimentar" é vaga e não 
precisa se se está referindo 
à diferença de proventos de 
aposentadoria, de pensões, 
da diferença de vencimen
tos. 

Todo texto constitucio
nal, no mínimo, deve ser 
preciso. Ou se precisa a re
dação ou se expurga a ex
ceção. Como precisar leva
ria a uma ampliação dó ar
tigo, a solução é excluir. 
Mesmo porque não há pre
catórios de Ações de Ali
mentos contra as Fazendas 
Públicas. Estas são ineren
tes à pessoa física. 

O procedimento frustra o 
princípio de igualdade dos 
pòderes, premiando o Po
der Executivo: permitindo-
lhe desrespeitar uma deci
são judicial emanada do 
Poder Judiciário, bem co
mo permitindo-lhe deixar 
de cumprir a Lei de Meios 
nos anos de 1987 e de 1988, 
inutilizando a Lei Orça
mentária proposta pelo 
Executivo e aprovada pelo 
Poder Legislativo. 

É lesiva ao Erário Públi
co. A maioria das condena

ções tem juros de 6% ao 
ano. Poucas, com juros de 
12 e 18% ao ano. Esses ju
ros são contados sem capi
talização (juros sobre ju
ros). Os cálculos são singe
los (anualmente, e não mês 
a mês). No mercado de ca
pitais, com a captação de 
numerários para solver os 
débitos, os juros serão cal
culados sobre o valor nomi
nal e capitalizados, mês a 
mês, à taxa de 12% ao ano, 
que resulta em taxa real de 
18% ao ano (bem superior). 
Então, vamos ter a solução 
de tomar recursos a taxa 
superior àquela que se está 
pagando. A autorização pa
ra emissão de títulos trará 
mais ônus ao Tesouro, am
pliando e sem solução do 
endividamento. 

A melhor solução, que 
melhor se adequa à reali
dade e à preservação das 
instituições, é a supressão 
total do artigo 37 do Ato das 
Disposições Transitórias. 
Mantê-lo é ampliar os gri
tos contra a Assembléia 
Constituinte, será reafir
mar o caos, é sublimar a in
justiça. 

(*) Advogado, especialis
ta em Direito Administrativo 
pela PUC/SP. 


