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DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Rocha Diniz diz que
a sociedade pagará
as contas da anistia

Rezende não acredita em cortes
no orçamento da safra 88/89

por Ronaldo DErcole
de São Paulo

por Ivonir José Bortol
de Brasília

"Foi uma noite em que a
insânia coletiva se abateu
sobre o Congresso Constituinte." Assim, António de
Pádua Rocha Diniz, presidente da Federação Brasileira das Associações de
Bancos (Febraban), comentou a aprovação da
emenda que anistia as dividas das pequenas e microempresas urbanas e dos
agricultores de pequeno e
médio porte, que foi votada
na noite da última quartafeira pela Constituinte.
Dizendo-se tomado de
um sentimento de "grande
tristeza e desalento", o presidente da Febraban vê na
decisão dos constituintes
uma transgressão dos
princípios da Nação. "Apenas com essa emenda, deixando de lado acertos e erros cometidos pela Constituinte até aqui, os parlamentares conseguiram golpear frontalmente três dos
rv^winais ordenamentos

O ministro da Agricultura, íris Resende, acredita
que não serão necessários
cortes no orçamento de
custeio e investimento da
safra 1988/89 para compensar as perdas do governo
com a anistia dos débitos
de correção monetária concedida pela Constituinte
aos empresários e agricultores.
"A dívida de empresários do comércio e da indústria alcançada pelo perdão na Constituinte é muito
maior que a dos produtores. Desta forma não há
que penalizar os recursos
para a agricultura, disse a
este jornal por telefone o
ministro íris Resende. Para ele as medidas preventivas que chegaram a ser
pensadas deverão ficar minimizadas, "quando o governo tiver os números
reais dos recursos perdoados".
O ministro da Agricultura espera que a decisão da
Constituinte não mude o
comportamento adotado
até agora pelo governo de
estimular a produção de
cereais do Pais. "Precisamos aproveitar a conjuntura favorável de preços dos
produtos agrícolas no mercado externo para capitalizar o setor rural e trazer
mais divisas para o Brasil", alertou o ministro íris
Resende.
O Ministério da Fazenda,
no entanto, adotou ainda
ontem uma medida restringindo para CZ( 10 bilhões,
um orçamento jâ aprovado
pelo governo de CZ| 47,1 bilhões para a agricultura
em julho.
O governo vai repassar
recursos apenas para os
agricultores que já tinham
firmado contratos com o
Banco do Brasil.
A decisão do Ministério
da Fazenda deverá penalizar, principalmente, o

António de Pádua
Rocha Diniz
tária que irá recair sobre o
cidadão comum", avisa o
executivo,
Quanto aos prejuízos que
os bancos privados terão de
arcar com a anistia, Rocha
Diniz afirma ser difícil de
calcular, dadas as diversas
especificações contidas no
projeto para qualificar os
1= _M

por Elaine Lerner
de Brasília

"Criaram uma grande confusão"
por Vero Brondimarte
de S3o Paulo

"Não é a solução. E a confusão", criticou ontem o presidente da Sociedade
Rural Brasileira (SRB), Flávio Telles
de Menezes, ao comentar as emendas
aprovadas pela Assembleia nacional
Constituinte que anistiam a dívida de
pequenos e microprodutores.
"As emendas são conflitantes e vão
gerar enorme confusão judicial. Elas
não decidem nada e ninguém sabe
quem foi beneficiado."
Telles de Menezes lembrou que os representantes da Frente Ampla da Agricultura Brasileira vinham desde fevereiro de 1987 alertando o governo para
os problemas criados pelo Plano Cruzado e solicitou do governo a criação de
um fundo de saneamento da Agricultura, que estudaria, caso a caso, uma solução para aqueles que estivessem enfrentando dificuldades.
plantio do trigo e de horti- granjeiros. O orçamento
aprovado anteriormente
previa a aplicação de CZt
40,610 bilhões com o custeio
agrícola. Os produtores de
café, cacau da Bahia, e
Centro-Sul serão prejudicados. Ficaram também sem
recursos os produtores de
cana-de-açúcar no Nordeste, que estariam plantando
agora e os agricultores que
estão colhendo a saíra no
Centro-Sul. Os recursos novos seriam ainda utilizados
para o plantio do algodão
no Nordeste.
O orçamento de crédito
de custeio previa ainda r«cursos para a colheita de
laranja.no Centro-Sul e feijão e milho no Nordeste.
Os produtores de trigo do
Sul do País também serão
penalizados. A área económica do governo havia c l
tabelecido recursos específicos para preparo de
solo e tratos culturais do
trigo.
Na distribuição do di.

O presidente da SRB disse que se recusa a acreditar que o governo mantenha por muito tempo a decisão de suspenderes financiamentos para o campo. Ele lembrou que neste ano, graças à
alta dos preços internacionais de produtos agrícolas, as condições para a agricultura produzir uma grande safra são
excepcionais e, "se ficarmos nessa confusão vamos jogar fora essa boa oportunidade".
O presidente do Conselho Nacional do
Café, Jaime Nogueira Miranda, lembrou um outro problema criado com a
aprovação das emendas: as cooperativas tomaram financiamento e os repassaram a seus associados, muito deles
pequenos produtores. Agora eles vão
querer o benefício da isenção da correção monetária, mas as cooperativas terão de arcar com o pagamento integral
dos' seus saldos devedores junto aos
bancos.

nheiro por regiões, os pro- Ministério da Fazenda. A
dutores de fumo do Rio perspectiva de escassez de
Grande do Sul, è que sofre- recursos destinados ao
rão o maior impacto. O Mi- plantio da safra 1988/89,
nistério da Agricultura ha- que começa a ser cultivada
via previsto um desembol- a partir de setembro/outuso de CZt 1,8 bilhão com o bro nas regiãoes Centrocusteio do fumo, de um to- Sul, deverá ser um dos instal de CZ$ 2,5 bilhões que trumentos de pressão do
seriam repassados a este governo.
estado.
Esta estratégia já vem
Os hortigranjeiros de sendo armada no MinistéSanta Catarina deveriam rio da Fazenda, o anúncio
receber CZ$ 1,8 bilhão para de um novo pacote agrícola
o plantio de alho, cebola, previsto para 13 de julho,
batata semente e fumo. "A- quando o Conselho Monetácho que os agricultores be- rio Nacional voltaria a
neficiados com a anistia reunir-se extraordinarianão deverão ser os mesmos mente, poderá não ocorrer,
que serão penalizados", segundo técnico do Ministédisse a este jornal o supe- rio da Fazenda. O custeio
rintendente de apoio técni- da próxima safra envolveco da Companhia de Finan- ria algo em torno de 749 miciamento da Produção lhões de Obrigações do Te(CFP), Amílcar Gramacho. souro Nacional. Caso o MiO corte no orçamento de nistério da Fazenda tenha
crédito para julho, na ver- de esterilizar recursos com
dade, "é um forte instru- o perdão da correção momento para tentar reverter netária este mesmo volua decisão da Constituinte me de dinheiro deixaria de
no segundo turno", disse ser repassado ao custeio da
uma qualificada fonte do safra 1988/89, informou.

Cultura define beneficiados
por Cláudia Izique
de São José do Rio Pardo

A anistia da dívida de pequenos produtores rurais
tomadores de crédito de
até 5 mil OTN, entre fevereiro de 1986 e dezembro de
1987, dividirá São José do
Rio Pardo (SP), um município de economia centrada em café, pecuária, avicultura e cebola.
Algo em torno de 80% das
propriedades agrícolas no
município têm até 112 hectares, o que enquadraria a
maioria dos produtores no
primeiro critério aprovado
pela Constituinte, de anistia a propriedades com até
cinco módulos rurais.
Quanto ao limite do crédito
concedido, a estimativa de
Charles Fred João, supervisor da carteira de crédito
do Banco do Brasil (BB),
em São José do Rio Pardo,
é de que mais da metade
dos tomadores de empréstimo para custeio no período seria beneficiada.
A anistia, no entanto,
mais que distinguir proprietários e tomadores de
crédito, no caso de São José
do Rio Pardo, separa os
produtores por tipo de cultura.

Sarney quer evitar a
"ingovernabilidade" e
prevê, "sacrifícios"

Agricultor vê "distorções"
por Eduardo Sgonzerla
d * Curitiba
O presidente da Federação
da Agricultura do Estado do
Paraná (FAEP), Paulo Carneiro, declarou ontem, em Curitiba, que a aprovação da anistia como foi decidida pela
Constituinte resultou "em algo
bastante distorcido". Segundo
ele, "foi injusto de um lado,
porque a generalização prejudica a análise de cada caso:
por outro, foi ineficaz, pois estabelece restrições que acabarão deixando de fora mui-

Na verdade este município, de 36 mil habitantes, 38% na zona rural, pouco usufruirá esse benefício.
Os produtores qualificados
para ser anistiados, praticamente, não têm mais
compromissos a saldar.
Outros, com dívidas que
qualificam de "impagáveis", médios e grandes
proprietários devem obedecer aos prazos previstos
nos contratos.

tos produtores que deveriam
ser beneficiados pela anistia".
Para mencionar um exemplo. Carneiro disse que limitar
a concessão da anistia a agricultores proprietários de até
cinco módulos rurais e que obtiveram em préstimos ate, no
máximo, 5 mil OTN "acabará
marginalizando muitos outros". No entender do presidente da FAEP, produtores
que, embora em dificuldades,
estejam um pouco fora desses
padrões "irão pagar a conta".
O secretário Osmar Dias.

No primeiro caso estão
os produtores de cebola; no
segundo, pecuaristas, avicultores e cafeicultores.
No início do mês de junho, começou a safra de cebola prevista para terminar em setembro.
No ano passado a região
produziu 45 mil toneladas
de cebola, cultivadas em
pequenas propriedades,
em média com 5 hectares,
tocadas pelo proprietário
com mão-de-obra familiar.
A cebola tem boa rentabilidade e remunera os pequenos produtores. O crédito
de Custeio contratado em
janeiro de 1987 foi totalmente saldado em outubro
do ano passado, ainda que,
naquele ano, o preço de comercialização do produto
não tivesse atingido CZt
3,00 o quilo, valor baixo de
acordo com João Cabrera
Filho, delegadp agrícola de
São José do Rio Pardo.
Produtores pagaram o empréstimo a maioria dos.
contratos à base de 10% de
juro sem correção monetária — com a renda do milho
e feijão, culturas intercalares de verão. De acordo
com a carteira agrícola do
BB, apenas quatro produtores prorrogaram a dívida
por dois anos e foram poucos os casos de inadimplência.
Neste ano, a comercialização da safra começou
bem, com a cebola cotada a
CZt 80 o quilo; o crédito tomado em fevereiro, com
vencimento em dezembro,
principalmente para o custeio de adubo e semente, já
está saldado por alguns
produtores que colheram
10% da safra. "Se a safra
de Santa Catarina, cuja comercialização inicia em setembro, não afetar os preços, os produtores não deverão ter problemas para
saldar os compromissos",
diz Abner Morita, da carteira agrícola do BB.
Cafeicultores, pecuaristas e avicultores, não anistiados pela Constituinte,
afirmam não ter como saldar os empréstimos. "Se o
governo não nos acudir,
não teremos como pagar",
diz Rubens Lobato Pinheiro, produtor no município,

da Agricultura e Abastecimento, tem uma opinião semelhante á de Carneiro. No
seu entender, "a anistia está
cheia de injustiças". Em um
ponto, argumentou, os que
pagaram suas dividas com sacrifícios deverão adotar medidas judiciais, justamente parque não houve um equilíbrio.
Ele disse, também, que a decisão é "discriminatória" porque deixa de beneficiar um
amplo segmento de pequenos
produtores rurais também
prejudicados pelo Plano Cruzado.

que no início de junho encaminhou balanço de oito fazendas da região ao Conselho Nacional de Agricultura e à diretoria de crédito
do BB, para demonstrar o
risco de ínadimplência. Os
empréstimos de custeio à
cafeicultura começam a
vencer no próximo mês de
agosto.
"A emenda aprovada na
Constituinte abre uma exceçao que poderá pressionar o governo a estudar cada caso", diz Pinheiro. Na
sua avaliação, melhor seria o congelamento das
dívidas de empréstimo por
período de seis meses, para
avaliação das possibilidades de pagamento por setor
de produção. "A situação
dos cafeicultores, avicultores e pecuaristas é desfavorável em relação aos sojicultores e citricultores",
diz.Nafaltadeajudagovernamental, Pinheiro imagina soluções que passam pela "hibernação" com a paralisação da atividade
agrícola (nenhum investimento e Ínadimplência) ou
pela busca de alternativas
jurídicas, como, por exemplo, a retomada de discussão da concordata rural e
repactuação dos contratos,
baseadas na teoria de imprevisão, do professor Ives
Gandra da Silva Martins.

Previsão de mais
ações na Justiça
O presidente do Conselho
Nacional de Política Cafeeira (CNPC), Maurício
Lima Verde, disse ontem
que a decisão de anistiar
apenas os micro e pequenos empresários e os mini,
pequenos e médios produtores rurais pode provocar
a impetração de ações contra o governo e o aumento
das execuções, segundo a
Agência Globo.
Tem muitos empresários grandes que contraíram empréstimos acima de 5 mil Obrigações do
Tesouro Nacional (OTN) c
estão impossibilitados de
pagar. Acredito que isso
pode aumentar o número
de ações pedindo a anistia e
obviamente as execuções
pelo banco", observou Lima Verde.

O presidente José Sarney
tomará "todas as providências necessárias, com o
maior rigor possível, para
evitar que o País caia no
descontrole e na ingovernabilidade". O alerta foi feito,
ontem pela manhã, durante entrevista coletiva concedida pelo presidente, ao
analisar as consequências
económicas da anistia aos
microempresârios e pequenos produtores rurais com
débitos contraídos durante
o Plano Cruzado, aprovada
pela Assembleia Nacional
Constituinte, na última
quarta-feira. Disse, também, que, "infelizmente,
seria muito bom se a Constituinte tivesse tido outra
posição e uma visão mais
profunda dos nossos problemas". Sarney descartou
a hipótese de recessão,
mas afirmou que o volume
de recursos a ser despendido importará em um "sacrifício muito grande para
o povo brasileiro".
O presidente havia convocado a entrevista apenas
para falar sobre sua viagem á China (embarcou
ontem às I4h30), mas, "como o assunto è de tamanha
gravidade e a situação
preocupante", Sarney avisou sobre "algumas providências duras" que terá de
tomar para "manter o déficit público sob controle e,
consequentemente, a inflação", já que a anistia provocará aumento dos gastos
públicos, especialmente
porque o Banco do Brasil
(BB) é o principal credor.
Ainda ontem, Sarney determinou ao ministro do
Planejamento, João Batista de Abreu, a suspensão,
por prazo indeterminado,
dos programas orçamentários específicos para pequenas e médias empresas
como forma de restringir a

despesa e "salvar o orçamento fiscal, sob pena de
que com esse descontrole
nós tenhamos uma hiperinflação e problemas muito
maiores para o País". Logo
após a votação, ainda na
quarta-feira, Sarney determinou a imediata suspensão dos créditos para custeio e investimentos agrícolas durante o mês de julho.
O ministro-chefe do Gabinete Civil, Ronaldo Costa
Couto, complementou afirmando que as "empresas
viáveis continuarão a ter
apoio do governo. Mas não
adianta salgar carne podre, porque isso é péssimo
para o povo". Não descartou a possibilidade de o governo recorrer a aumento
de impostos para fazer
crescer sua receita.
O presidente disse que
"todos nós temos acompanhado que estes últimos
três anos têm sido de sacrifício e õnus para o povo
brasileiro", acrescentando
que paga "custos políticos
altos nas decisões" que
tem sido obrigado a tomar.
Mas faz isso e continuará
fazendo, porque è seu "dever e é em benefício do povo".
De forma indireta, Sarney afirmou que o agravamento da crise económica
poderá levar a um impasse
institucional, enquanto o
seu desejo e'retomar o desenvolvimento económico e
concluir o processo democrático. O presidente foi
bastante claro ao lembrar
que há vários exemplos de
países da América Latina
que mostram que "toda vez
que nós enfrentamos problemas económicos, esses
problemas desembocam
em problem as sociais, que,
por sua vez, desembocam
em problemas políticos. E
os problemas políticos desembocara em problemas
institucionais".

Juristas criticam o
perdão a empresários
por Eunice Nunes
de São Paulo

A aprovação da anistia
da correção monetária aos
médios, pequenos e microempresârios e produtores rurais desagradou aos
especialistas em Direito
ouvidos por este jornal.
"Chegamos à inversão total da lei. Os que a cumprem são punidos e os que a
desrespeitam são beneficiados", constatou o professor Celso Bastos, presidente do Instituto Brasileiro de Direito Constitucional. "Todos são iguais perante a lei, mas os honestos
serão punidos por sua honestidade", reclama o tributarista Ives Gandra da
Silva Martins.
Bastos não nega que o
Plano Cruzado criou situações penosas para as empresas e que algo precisava
ser feito, mas classifica a
anistia como um exagero e
uma injustiça flagrante.
"O problema poderia ser
resolvido, por exemplo,
com uma redução das taxas de correção monetária,
porém a conclusão jamais
poderia ter sido o perdão
dos débitos. A anistia é
uma doação de dinheiro para certas pessoas e todos
sabemos que no meio dos
verdadeiramente endividados muitos não pagaram de
má-fè", comentou.
DISPOSITIVO
MENOS ABRANGENTE
Contudo, o professor ressalta que o dispositivo
aprovado é menos abrangente do que aquele que foi
apresentado num primeiro
momento, pois estabeleceu
muitas restrições para a
concessão dó perdão. "Há
restrição quanto ao valor
do débito, em relação à situação da pessoa, e os bancos poderão usá-la para
discutir judicialmente a
anistia. Vai ser muito
difícil, por exemplo, saber
se o dinheiro foi investido
ou não de acordo com o estabelecido pelo financiamento."
Em relação aos empresários que pagaram as
suas dívidas, Bastos acredita que não será viável o
pedido judicial de restituição da parcela de correção
monetária com base no
princípio constitucional da
igualdade. "Isso equivaleria a dizer que um dispositivo da Constituição é inconstitucional e, à luz do
Direito Constitucional brasileiro, disposições constitucionais não se anulam entre si." Assim, para o constitucionalista, quem pagou
não tem direito à restituição.
Dessa ideia não partilha
Silva Martins, professor de
Direito Tributário da Universidade Mackenzie, para
quem, quando duas normas
constitucionais são conflitantes — a anistia para alguns contrapõe-se à igualdade de todos perante a lei
—, prevalece a de maior espectro. "A tese é polémica,
mas eu acredito que os que
pagaram podem tentar

reaver a parcela de correção monetária através de
uma ação de repetição de
indébito, fundamentada no
princípio da igualdade",
declarou.
OPINIÕES
DIFERENTES
Quanto à possibilidade de
as pessoas físicas que se
endividaram no Plano Cruzado invocarem, analogicamente, a anistia aos microempresârios para não
pagarem a correção monetária de seus débitos, os
dois juristas têm opiniões
diferentes.
Bastos afirma que o dispositivo aprovado é excepcional e descreve os pressupostos para ser aplicado.
Para ele, o princípio da
igualdade é o mais simples
e o mais difícil de pôr em
prática e, na hipótese levantada, é muito difícil
provar que uma pessoa física é igual a um microempresário. "Para a pessoa
física invocar a analogia
tem de comprovar uma situação idêntica e o juiz tem
de reconhecer que a distinção feita pelo texto constitucional não existe", esclareceu.
Silva Martins, por sua
vez, apesar de avisar que o
tema é controverso, diz que
cabe a integração analógica, pela qual o individuo
que comprovar que se encontra na mesma situação
— dívida contraída durante
o Plano Cruzado sem condições de quitação —, poderá
pleitear a anistia.
Segundo Renato Hennel,
advogado da Associação
das Empresas Tomadoras
de Recursos do BNDES (Adetore), as empresas que
entraram na Justiça pleiteando a correção monetária "pro rata" para as suas
dívidas, se se enquadrarem
nos requisitos da anistia,
devem desistir da açào.
Ele adverte, no entanto,
que aquilo que foi pago não
será devolvido, mas não
descarta a possibilidade de
solicitar a restituição da
correção monetária através de ação de repetição de
indébito.

Amatopreocupa-se
com o precedente
por Rosemeiry Tardivo

de São Paulo

A anistia da correção
monetária sobre os empréstimos de pequenos tomadores do Plano Cruzado
pode representar um perigoso precedente para a institucionalização do calote
no País. Esta é a principal
preocupação do presidente
da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), empresário
Mário Am ato, que disse ter
recebido a decisão dos
constituintes com "certa
tristeza" e muita certeza
de que todos os brasileiros
pagarão pela medida. "Vamos esperar que o impacto
desta anistia sobre a economia nacional não seja tão
alarmante", disse Amato.

