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"Estagnação" — estag
nação com inflação —, neo-
logismo Inventado para 
descrever a grande crise fi
nanceira mundial ocorrida V 
no inicio desta década, é 
agora o diagnóstico utiliza
do pelo jurista Amoldo 1 
Wald para definir a situa- \ 
çãobrasiletra. ' ! 

"Estamos em crise", diz ' 
o jurista, afirmando que is- , 
so se deve em parte ao fato 
de o Brasil, através dos •• 
constituintes, estar elabo- • 
rando uma nova Carta. .'. 
Saindo a Constituição, a si- ', 
tuação melhora, porque as ; 
novas regras já estarão fi- \ 
xadas. No entanto, na sua fl 

opinião, o Pais não pode fi- \ 
car parado à espera dessa ; 
definição. Existem temas e * 
propostas que já deviam ; 
ser iniciados. Cita, como ' 

f exemplo, aqueles relativos 
, à conversão da divida ex- ' 

terna (atualmente os pedi
dos estão suspensos por or
dem do Banco Central). 

> Poderia ser adotada, de 
imediato, a conversão dos 
créditos em ações, que a 
longo prazo solucionariam > 

- cerca de 20% da dívida, ao . 
' mesmo tempo que daria A 

um fôlego às empresas ora- ; 
sileiras. Outra questão que . 
n&o pode esperar é a ado- ' 
ção da nova.política indus- -\ 
trial de exportação. 

No momento, devido a 
essas e outras incertezas, 
não há investimentos, 
criando um clima indesejá
vel de pessimismo, afirma. 

Wald critica também a 
falta de um planejamento 
econômico a ser elaborado 
em consenso por governo, 
empresários e emprega
dos. Nesse aspecto ele dis
corda do segundo substitu-

- tivo elaborado pelo relator 
Bernardo Cabral, que no 
capitulo da Ordem Econô-. 
mica mantém uma econo-

' mia estatuante, além de 
ser impreciso na lingua
gem jurídica ao se referir 
ao planejamento nacional. 
As palavras "normativo" e 
"regulador", usadas no ar
tigo 195 do substitutivo, não 
fazem parte do vocabulário 
jurídico, além de serem va- . 
gas, que permitem muitas 
interpretações, diz. 

O jurista também consi- ,) 
. dera que o texto constitu- \ 

'• cional deveria apenas fixar ; 
, princípios e não descer a 

especificações, como quan-
, do entre os trinta artigos 
T que compõem o capitulo da 
: Ordem Social, consta a for-
j ma de concessão de cartas 

patentes a instituições fi
nanceiras. Por descer a de-

| talhes, o substitutivo leva a 
I imperfeições. O parágrafo 
l único do artigo 214 determl-
\ na que o titulo de domínio 
; da terra "será conferido ao 
homem e à mulher, esposa 

f ou companheira". O artigo, 
• ao excluir a palavra com
panheiro dá margem a am- j 
bigüidades. Seria melhor,"! 
diz, um texto mais conciso, 
a exemplo do modelo ame
ricano. ^ 


