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crise econômica que atingiu a eco-
nomia brasileira nos anos 1970 ex-
plicitou a indisciplina fiscal do setor 
público, estabelecendo um ambiente 

de desordem financeira pública até, pelo menos, 
o final dos anos 90. As esferas mais atingidas 
foram a União e os estados, que tinham maiores 
possibilidades de financiar seus débitos, con-
traindo mais dívidas. O primeiro passo foi dado 
pela União através da Política de Estabilização, 
da qual um dos componentes eram as medidas 
no campo fiscal, como a Lei de Responsabilida-
de do gasto público, e que se estenderam para as 
outras esferas de governo. O desequilíbrio fiscal 
e financeiro dos estados agravava-se rapida-
mente. Mesmo as pesadas privatizações feitas, 
entre outras finalidades, para pagar as dívidas 
estaduais, não atenuaram o quadro.

A solução foi reunir no governo federal 
o volume das dívidas dos estados de tal forma 
que a União pudesse controlar melhor o braço 
fiscal da política de estabilização. As condições 
do acordo estabeleciam, basicamente, um custo 
de 6% de juros mais um indexador, o IGP-DI, 
sendo o saldo remanescente ao final de 30 anos 
(2028), pago nos dez anos seguintes. Obviamen-
te, o custo na época era menor do que o que os 
estados vinham pagando aos seus credores. Isso 
rendeu elogios exacerbados aos negociadores do 

acordo, que foi correto, do ponto de vista ma-
croeconômico, mas que tinha pontos que lan-
çavam dúvidas a alguns analistas, como os pe-
sados desembolsos anuais para pagamento do 
débito contraído. Outros problemas potenciais 
estavam embutidos nos contratos, como o in-
dexador (IGP-DI) que se revelou inadequado.

Nesses 14 anos, os devedores cumpriram o 
acordo, destinando à União valores muito acima 
do que poderiam ser se a credora tivesse revisto 
o uso do indexador (IGP-DI), a exemplo do que 
vem fazendo com outros contratos desde 1999, 
quando reconheceu que a medida adequada da 
inflação é o IPCA. As variações médias anuais 
do IGP-DI e do IPCA foram, respectivamente, 

de 8,8% e 6,3%, o que revela um acréscimo anu-
al de 2,5 pontos percentuais à taxa de juros real 
prevista nos contratos. Um exemplo revelador 
dessa distorção é o caso do RS, que ao assinar 
o acordo devia R$ 11 bilhões, pagou R$ 18,7 
bilhões até 2010 e ainda deve R$ 40 bilhões. 
Algo está errado nessa relação credor/devedor. 

No RS, o governador Tarso Genro vem 
sustentando a necessidade de revisão de pon-
tos do acordo, propondo a redução da base de 
cálculo dos pagamentos, a diminuição do per-
centual máximo repassado e a possibilidade 
de que parte das prestações seja revertida em 
investimentos. A União resite em fazer ajus-
tes, embora reconheça a importância de uma 
revisão, especialmente em relação ao indexador 
para conter o crescimento explosivo do saldo 
devedor. Os estados estão asfixiados financei-
ramente por vários fatores de ordem estrutural, 
inclusive pelos desembolsos anuais para paga-
mento do débito com a União. 

Assim como é necessário desatar os nós 
financeiros estruturais (folha dos inativos, 
melhorar a qualidade do gasto público, redu-
zir a evasão tributária e acabar com a guer-
ra fiscal) urge, e é possível, revisar pontos do 
acordo da dívida sem perdas para a União 
nem para os financiadores. Assim como está, 
não dá para continuar.

O endividamento dos estados com a União
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No dia 12 de abril foi realizada a pri-
meira audiência judicial, na Vara do Tra-
balho de Vacaria, de Marcos Kuhn Ada-
mes, proprietário de uma fazenda de pinus 
onde, em maio de 2011, foram libertados 
jovens mantidos em regime de escravidão. 
Em agosto daquele ano, o jornal  Extra 
Classe retratou o fato na reportagem “Seto-
res da Economia gaúcha se beneficiam do 
Trabalho Escravo”. O EC descobriu que 
Adames havia pressionado os adolescentes 
libertados a devolverem o dinheiro da in-
denização que haviam recebido e denun-
ciou ao Ministério Público do Trabalho de 
Caxias do Sul. 

A partir desta denúncia, o procurador 

Rodrigo Maffei ajuizou ação civil pública 
propondo que Adames pague aos jovens os 
valores das verbas rescisórias originárias de 
seus contratos de trabalho, mais um valor 
referente ao dano moral a cada um deles, 
e seja condenado por dano moral coletivo 
para a compensar a lesão à coletividade.

Procurado pela reportagem para fa-
lar sobre o caso, por email e por telefone, 
Adames não respondeu aos pedidos de 
entrevista. Segundo Maffei, na audiência 
realizada em abril, o comerciante admi-
tiu ter pedido aos jovens que devolves-
sem parte do dinheiro, alegando ter um 
pequeno negócio e poucas condições fi-
nanceiras, mas negou que os tivesse pres-
sionado. Prometeu pagar as rescisões em 
duas parcelas. A próxima audiência será 
em 27 de junho. 

MOVIMENTO PEC do Trabalho Escravo é 
aprovada no segundo turno

A Proposta de Emenda Constitucional nº 438/01 (PEC 
do Trabalho Escravo), que prevê o confisco das propriedades 
em que for flagrado trabalho escravo e sua desapropriação para 
reforma agrária ou para o uso social urbano foi finalmente 
aprovada no dia 22 de maio de 2012 pelo plenário da Câmara 
dos Deputados. O projeto tramitava no Congresso desde 
1995. Havia sido votado em primeiro turno em 2004 e ficou 
parado até maio deste ano devido à resistência da bancada 
ruralista. A matéria deve ainda voltar ao Senado por conta 
da inclusão, pela Câmara, da previsão de expropriação de 
imóveis urbanos. “Mesmo com a aprovação da PEC 438, a 
sociedade deverá ficar sempre vigilante diante da tentativa 
de pautar modificações na ordem jurídica infraconstitucional 
com vistas a esvaziar ou diminuir o conceito de ‘trabalho 
escravo’ – o que, então, seria um enorme retrocesso em relação 
ao atual cenário”, ressalta o procurador Rodrigo Maffei. Ele 
salienta que, independente da aprovação da PEC 438, todo 
aquele que tiver conhecimento da ocorrência de trabalho em 
situação análoga à de escravo deve denunciar ao Ministério 
do Trabalho e Emprego, ao Ministério Público do Trabalho 
ou a qualquer autoridade policial.
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